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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
1. Justering   (i tur att justera är Celso Silva Gonçalves (S), tisdag den 12 

februari klockan 16.00) 
 

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-02-07 2018/10 
6. Antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 2015/168 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande-ärenden till kommunfullmäktige  
7. Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 2019/19 
8. Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero   

Föredragning 
2018/823 

9. Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 2018/247 
10. Svar på motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten 2018/444 
11. Kommunstyrelsens internbudget 2019   Föredragning 2018/819 
12. Gallringsbeslut gällande ekonomiska handlingar 2018/726 
13. Ansökan om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 

torktumlare i lägenheter på Ryttershov   Föredragning 
2018/634 

14. Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2018/800 
15. Svar på uppdrag om strategi för att säkerställa att personer som enligt lag 

har rätt till boende får behovet tillgodosett inom rimlig tid 
2018/526 

16. Svar på medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid 
infarterna från Falköping och Gällstad 

2015/196 

17. Svar på medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken 2017/576 
18. Svar på medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som 

växer utmed Allévägen, Hökerum 
2017/806 

19. Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 2018/609 
20. Svar på medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen 

Herrahagen 
2018/633 

21. Svar på Medborgarförslag om utökade öppettider i simhallen 2018/657 
22. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-02-07 2018/787 
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Hålltider under dagen  
 
Kl. 8.00 - 8.30 - upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter  
 
Kl. 8.30 – 9.30 Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt  
• Heltid som norm  
 
Kl. 9.30 Fika  
 
Kl. 10.00 – 12.00 – Arbetsgrupper 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor Service  
• Förändring av uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar  
• Förslag till förändring av kulturpris  
• Information om Kultur och Fritid  
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  
• Begäran om planbesked för Vist 10:27  
• Markanvisning f.d. handelsträdgården  
• Markanvisning domherren  
 
Välfärd/lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd  
• Information om respektive verksamhetsområde  
 
Sektor lärande  
• Resultat – måluppfyllelse  
• Lovskola  
 
Kl. 13.00-14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende  
 
Kl. 14.00-15.00 Partigruppmöten (inkl. fika)  
Lokal 
NU + C  Fullmäktiges sessionssal  
S + L  Åsunden  
M + KD Ätran  
SD  Röstesjön  
V + MP  Lilla salen, Rådhuset  
 
Kl. 15.00 Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-02-07 
Dnr 2018/10 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 912-913/2018, 2018/914 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-03, 2018-12-04 

1.23 

Nr 868–869/2018 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2018-12-07 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 867/2018, 878/2018, 887/2018, 888/2018, 894/2018 

2018/765, 2018/805, 2018/130, 2018/816 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Kultur och fritidschef 2018-11-22, 2018-12-14, 2018-12-20, 2018-12-18 
Gatuingenjör 2018-12-20 

2.6 Nr 910/2018, 911/2018 
2018/812, 2018/520 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet  
Kommunchef 2018-11-28, 2018-11-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 871/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-12-12 

3.17 

Nr 870/2018, 884/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-12-12, 2018-12-19 

3.22 

Nr 851/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal i samordnad upphandling av varor och/ 
eller tjänster 
Upphandlingschef 2018-12-05 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.1 Nr 854–855/2018 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning, 
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inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Exploateringsingenjör 2018-12-07 

4.7 

Nr 853/2018 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringschef 2018-12-06 

4.9 

Nr 875/2018, 881/2018, 889/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-12-06, 2018-12-17, 2018-12-20 

4.13 

Nr 847–848/2018, 858–859/2018, 860/2018, 861/2018, 880/2018, 885/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-12-03, 2018-12-10, 2018-11-02, 2018-12-10, 2018-12-17, 
2018-12-19 

4.16 

Nr 892/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-12-19 

4.18 

Nr 883/2018 
2018/804 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-12-18 

5 Fritidsärenden 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 849/2018, 850/2018, 863/2018, 864/2018, 865/2018, 866/2018, 872/2018, 
873/2018, 876/2018, 882/2018, 890/2018, 891/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget. 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-27, 2018-11-12, 2018-11-01, 2018-12-04 
Enhetschef 2018-11-19, 2018-12-13, 2018-12-13, 2018-12-17 
Verksamhetschef 2018-12-12, 2018-12-18 

7.2 

Nr 862/2018 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-07 

7.7 

Nr 852/2018, 874/2018, 895/2018, 896/2018, 897/2018, 898/2018, 899-900/2018, 
901/2018, 902-904/2018, 905/2018, 906-909/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv månader 
Enhetschef 2018-12-03, 2018-12-11, 2018-11-29, 2018-10-01, 2018-10-19, 2018-10-01, 
2018-10-12, 2018-10-01, 2018-10-08, 2018-10-22 
Verksamhetschef 2018-12-10,  

7.10 

Nr 893/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-12-07 

8 Planärenden 

8.2 Nr 877/2018, 886/2018 
2018/717, 2018/756 
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Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden är av 
mindre betydande art 
Sektorchef 2018-12-14, 2018-12-20 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

16.19 

Nr 856/2018 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Bitr. rektor 2018-12-07 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 879/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 
Enhetschef 2018-12-17 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 857/2018 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-12-07 

  

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-01-08 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2019-02-07 
2018/10, löpnummer 88/2019 
 
Sammanfattning 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 912-913/2018, 2018/914 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-03, 2018-12-04 

1.23 

Nr 868–869/2018 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2018-12-07 

2  Allmänna ärenden 

2.2 Nr 867/2018, 878/2018, 887/2018, 888/2018, 894/2018 
2018/765, 2018/805, 2018/130, 2018/816 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Kultur och fritidschef 2018-11-22, 2018-12-14, 2018-12-20, 2018-12-18 
Gatuingenjör 2018-12-20 

2.6 Nr 910/2018, 911/2018 
2018/812, 2018/520 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet  
Kommunchef 2018-11-28, 2018-11-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 871/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-12-12 

3.17 

Nr 870/2018, 884/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-12-12, 2018-12-19 

3.22 

Nr 851/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal i samordnad upphandling av varor och/ 
eller tjänster 
Upphandlingschef 2018-12-05 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.1 Nr 854–855/2018 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning, 
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inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Exploateringsingenjör 2018-12-07 

4.7 

Nr 853/2018 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringschef 2018-12-06 

4.9 

Nr 875/2018, 881/2018, 889/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-12-06, 2018-12-17, 2018-12-20 

4.13 

Nr 847–848/2018, 858–859/2018, 860/2018, 861/2018, 880/2018, 885/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-12-03, 2018-12-10, 2018-11-02, 2018-12-10, 2018-12-17, 
2018-12-19 

4.16 

Nr 892/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-12-19 

4.18 

Nr 883/2018 
2018/804 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-12-18 

5 Fritidsärenden 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 849/2018, 850/2018, 863/2018, 864/2018, 865/2018, 866/2018, 872/2018, 
873/2018, 876/2018, 882/2018, 890/2018, 891/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget. 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-27, 2018-11-12, 2018-11-01, 2018-12-04 
Enhetschef 2018-11-19, 2018-12-13, 2018-12-13, 2018-12-17 
Verksamhetschef 2018-12-12, 2018-12-18 

7.2 

Nr 862/2018 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-07 

7.7 

Nr 852/2018, 874/2018, 895/2018, 896/2018, 897/2018, 898/2018, 899-900/2018, 
901/2018, 902-904/2018, 905/2018, 906-909/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv månader 
Enhetschef 2018-12-03, 2018-12-11, 2018-11-29, 2018-10-01, 2018-10-19, 2018-10-01, 
2018-10-12, 2018-10-01, 2018-10-08, 2018-10-22 
Verksamhetschef 2018-12-10,  

7.10 

Nr 893/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-12-07 
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8 Planärenden 

8.2 

Nr 877/2018, 886/2018 
2018/717, 2018/756 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden är av 
mindre betydande art 
Sektorchef 2018-12-14, 2018-12-20 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

16.19 

Nr 856/2018 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Bitr. rektor 2018-12-07 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 879/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 
Enhetschef 2018-12-17 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 857/2018 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-12-07 

  

 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  
 

Antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 
Dnr 2015/168 
 
 
Sammanfattning 
Förslaget för ny detaljplan för fastigheten Krämaren 4 möjliggöra fler bostäder och 
centrumverksamhet i bottenplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning 
av kvarteret.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 
3 Plankarta antagande Krämaren 4 m.fl. 
4 Granskningsutlåtande Krämaren 4 m.fl. 
5 Samrådsredogörelse Krämaren 4 m.fl. 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Krämaren 4 m.fl. antas. 
  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-20 

Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Krämaren 4 
m.fl. 
Diarienummer 2015/168, löpnummer 4870/2018 
 
Sammanfattning 
Förslaget för ny detaljplan för fastigheten Krämaren 4 möjliggöra fler bostäder och 
centrumverksamhet i bottenplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning 
av kvarteret.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Krämaren 4 m.fl. skickas ut för antagande. 
 
 
Ärendet 
En ny detaljplan för fastigheten Krämaren 4 har tagits fram som möjliggör för en förtätning 
av kvarteret Krämaren 4 och ge förutsättningar för bostäder med centrumverksamhet i 
bottenplan. Detaljplanen ska även verka för att förstärka och komplettera nuvarande 
bebyggelse och rumsbildning inom kvarteret och dess närhet samt ge möjlighet till parkering 
under jord. Planen är förenlig med kommunens översiktsplan och all mark inom 
planområdet är i stort sätt redan anspråkstagen vilket betyder god hushållning av 
naturresurser. Nybyggnationen beräknas att vid högsta punkt, sydvästra hörnet av 
planområdet, gå upp i +210 meter över havet vilket motsvarar cirka 9 våningar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 
2 Plankarta antagande Krämaren 4 m.fl. 
3 Granskningsutlåtande Krämaren 4 m.fl. 
4 Samrådsredogörelse Krämaren 4 m.fl. 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Ebba Wisborg 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad

 

Detaljplan för  

Krämaren 4 m.fl. 
i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

Standard planförfarande enl. 5 kap 7§ PBL 

Diarienummer: 2015/168 
Reviderad: 2018-12-18 

Antagandehandling  

 

 

Krämaren 4, vy från Grodparken, foto av Elin Kajander
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller 
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika 
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till 
exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter som skolor, vårdboenden 
etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns ett behov av 
bostäder. En ansökan om att en detaljplan ska upprättas eller ändras kan också skickas in av 
en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas 
i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika 
förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna 
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid 
utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.  

UNDERLAG 
Detaljplanearbetet utgår från kommunens översiktsplan. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunen och är visionen för den framtida användningen av 
mark och vatten. Kommunen kan även besluta om att ta fram ett planprogram, 
fördjupad översiktsplan eller gestaltningsförslag som anger övergripande mål 
för ett större geografiskt avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella 
planprogram och utredningar ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det 
finns även tillfällen när föreslagen användning i detaljplanen strider mot 
översiktsplanen, då genomförs detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

 

PLANARBETE OCH SAMRÅD    
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 
frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 
planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 
sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare och 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Detaljplanehandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra 
eventuella dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett 
samrådsmöte och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. 
Syftet med samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och 
möjlighet att tycka till. De som har synpunkter ska skriftligen yttra sig under 
samrådstiden. När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de 
inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
vad som kallas granskningsutlåtande. 

 

 

 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckor så vinner detaljplanen 
laga kraft. 
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Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. Dokumentet 
inleds med en introduktion som ger en inblick i platsens förutsättningar. Därefter följer 
förslaget på förändring. Efter förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande 
planområdet. Dokumentet avslutas med en mer ingående förklaring över platsens 
förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen upplever något som är oklart kan hen bläddra 
framåt i dokumentet för att få mer bakgrundsinformation.  
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ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för  
Krämaren 4 m.fl. i 
Ulricehamns kommun, 
Västra Götalands län 
 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, skala 
1:500  

 Planbeskrivning med 
konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och 
illustration 

 Samrådsredogörelse 
 

Övriga handlingar/utredningar:  
 Geoteknisk utredning 
 Trafikbullerutredning 
 Solstudie 
 MIFO1-undersökning 
 MIFO2-undersökning 
 Fastighetsförteckning 

 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att förtäta kvarteret 
Krämaren 4 och ge förutsättningar för 
bostäder med centrumverksamhet i 
bottenplan. Detaljplanen ska även verka 
för att förstärka och komplettera 
nuvarande bebyggelse och rumsbildning 
inom kvarteret och dess närhet. Vidare är 
syftet att verka för att förstärka rådande 
kvartersstruktur i området samt ge 
möjlighet till en parkering under jord. 

Med tanke på det strategiska och centrala 
läget som planområdet har är det viktigt 
att nybyggnation håller en arkitektonisk 
kvalitet som bidrar till att förstärka 
kulturmiljön. Kvalitet gäller i första hand 
materialval och detaljeringsnivå. 

Huvuddrag 
På uppdrag av kommunstyrelsen (KS) har 
sektor miljö och samhällsbyggnad fått i 
uppgift att ta fram en detaljplan för 
fastigheten Krämaren 4 med huvudsyftet 
att möjliggöra för fler bostäder. Det pågår 
även detaljplaneuppdrag för Norra 
Amerika 1 och 2 samt för Grodparken 
(Lilla Torget). Dessa uppdrag ligger i 
direkt anslutning till planområdet. 

Genomförandet av detaljplanerna kommer 
att ha inverkan på omgivande stadsmiljö. 
Då fler bostäder kan uppföras kommer det 
bidra till ett ökat flöde av människor och 
rörelse samt en förändring av trafikflödet. 
Förslag till detaljplanen för Krämaren 4 
ger möjlighet till parkeringsgarage under 
jord vilket bidrar till en mer effektiv och 
ekonomisk markanvändning samt en 
positiv upplevelse av stadsrummet, då 
färre bilar är synliga i miljön. 

Planförslaget för Krämaren 4 medger en 
förtätning av befintligt kvarter. 
Bebyggelsen kommer anpassas och 
förstärka befintlig kvarterstruktur. Genom 
att ge möjlighet för centrumverksamhet 
(handel, restauranger, samlingslokaler), 
skapas möjlighet till ett levande gaturum.  

Genomförandet av detaljplanen kommer 
att resultera i en ökad exploatering inom 
planområdet och bebyggelsen kommer att 
bli högre, vilket i sin tur kommer påverka 
upplevelsen av rummet. Den 
arkitektoniska gestaltningen blir därför 
extra viktig, både när det kommer till 
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byggnadens och det offentliga rummets 
utformning.  

Detaljplanen för Krämaren 4 m.fl. medför 
att del av fastigheten Krämaren 4 som 
utgör allmän platsmark gata ska regleras 
till den kommunalägda fastigheten 
Bogesund 1:86. 

PROCESS  
Planprocesserna för detaljplan genomförs 
med standardförfarande i enlighet med 
(PBL 2010:900) 5 kap 6–37 § PBL. 
Myndigheter, fastighetsägare, föreningar 
och enskilda m.fl. som har ett väsentligt 
intresse av planen ska beredas tillfälle till 
samråd. Synpunkter på planen kan lämnas 
flera gånger under planprocessen. Mellan 
de olika skedena redovisas de framförda 
synpunkterna. Beslut tas sedan om 
ändringarna och om hur det fortsatta 
arbetet ska bedrivas.  

PLANDATA 

Läge 
Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns 
tätort och gränsar till den medeltida 
stadskärnan. Planområdet avgränsas i 
väster av Sturegatan, i söder av Norra 
Kullagatan och Grodparken, i öst av 
Boråsvägen och i norr av fastigheten 
Krämaren 6.   

Areal 
Detaljplaneområdet innefattar en yta om 
cirka 5 960 m².  

Markägande 
Fastigheten Krämaren 4 ägs av Kullen i 
Ulricehamn AB. 

 

 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN, KAPITEL 3,4,5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden. Planförslaget 
möjliggör för högre bebyggelse vilket i sin 
tur bidrar till fler bostäder i centralt läge.  

MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planförslaget 
bedöms i viss mån påverka luftkvaliteten 
då fler bostäder innebär fler bilar runt 
området. Läs mer i kapitlet 
”konsekvensbeskrivning”.  
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FÖRSLAG TILL 
FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marknivån i och runt planområdet 
varierar från högst 179 till lägst 174 meter 
över havet. Högsta punkten är i sydvästra 
delen av planområdet och lägsta i den 
norra delen. För att skapa en trevlig miljö 
på innegården kan viss höjdskillnad 
komma att ändras.  

Inom planområdet föreslås och 
uppmuntras vegetation i form av 
växtlighet och vatten, förslagsvis på 
innergården. Dessa inslag kan bidra till en 
trevlig upplevelse för boende och besökare. 
Vegetationen kan även hantera dagvatten, 
då exempelvis en damm kan skapa 
fördröjning av dagvattnet och 
grönområden kan fungera som infiltration. 

I östra delen av planområdet ligger en 
trädallé med små träd, vilken under 
sommarhalvåret bidrar till en grönare 
upplevelse av platsen. Söder om 
planområdet återfinns Grodparken. 
Byggnation inom planområdet ska ta 
hänsyn till Grodparkens kvalitéer och 
utvecklingsmöjligheter.  

Kulturmiljövärden 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård vilket innebär att det är av 
stor vikt att utformningen av ny 
bebyggelse håller en hög arkitektonisk 
standard. Detaljplaneförslaget medger på 
vissa delar en högre nockhöjd än tidigare. 
Kommunen anser att det är av större vikt 
att möjliggöra för fler bostäder i ett 
centralt läge än att försöka hålla 
bebyggelsen låg. Det är däremot viktigt att 
ny byggnation på ett arkitektoniskt 
attraktivt vis möter gammal bebyggelse 

och anpassas till befintlig stadsmiljö. 
Förslagsvis genom att använda samma 
taklutning och/eller liknande 
fasadmaterial. 

BEBYGGELSE  

Placering och utformning 
Planförslaget innebär att högre bebyggelse 
blir möjlig inom planområdet. Befintlig 
byggnad i sydvästra delen av planområdet 
planeras att rivas och ersättas med en ny 
byggnad i olika höjder. Planförslaget 
möjliggör en varierande byggnadshöjd 
från 195,5 upp till 210 meter över havet i 
områdets sydvästra hörn, vilket motsvarar 
ca åtta våningar plus en indragen nionde 
våning och tak. Planområdets 
sydvästrahörn är den del av planförslaget 
som planeras att byggas först. 
Planförslaget tillåter även en 
byggnadshöjd om upp till 199 meter över 
havet i norra, östra och sydöstra delen av 
planområdet för att möjliggöra för högre 
byggnation längre fram. Planförslaget 
medger att befintlig gårdsbebyggelse rivs. 
Utformning av ny bebyggelse ska 
harmoniseras med befintliga byggnader, 
en förstärkning av kulturmiljön är av stor 
vikt. Tak på tillkommande byggnader ska 
utformas med hänsyn till de befintliga, 
därför är sadeltak och brutet tak i olika 
variationer att föredra. Takterrass för att 
nyttja vyn mot Åsunden kan med fördel 
uppföras men ska inte ta upp hela takytan. 
Fasadmaterial ska i huvudsak vara trä, 
puts och/eller tegel. 

Tillgänglighet och trygghet 
Ny bebyggelse ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat. Denna byggnation 
är tänkt för en äldre åldersgrupp vilket gör 
det än mer viktigt att lokaler, innegård och 
bostäder är lättillgängliga.  

Ett planförslag som möjliggör för fler 
bostäder innebär att fler personer kan 
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komma att röra sig i området. Folkliv kan 
ses som en förutsättning för en ökad 
upplevd trygghet i stadsrummet och 
byggnationen kommer således inte enbart 
öka tryggheten inom planområdet utan 
också skapa underlag för ett tryggare 
stadsliv i omkringliggande områden. 

Grundläggning 
Enligt framtagen geoteknisk utredning 
(2018) kan grundläggning utföras med 
platta på mark. En förutsättning är att allt 
organiskt material under planerad 
bebyggelse schaktas bort. I 
projekteringsstadiet bör sättningar 
kontrolleras/beräknas mer i detalj för att 
ge tillräcklig information för 
dimensionering av grundläggningen.   

Verksamheter 
I förslaget till detaljplan har nockhöjden 
beräknats med en högre takhöjd i 
gatuplan, detta för att möjliggöra för 
införande av verksamhetslokaler som 
restauranger, butiker eller caféer.  

FRIYTOR 

Rekreation  
Till samtliga lägenheter bör det finnas 
tillhörande uteplatser eller gemensam 
uteplats där ljudnivån är acceptabel. 
Grodparken ligger i direkt anslutning 
söder om planområdet och Stureparken 
strax sydväst om planområdet. Dessa två 
parker kan på olika vis tillgodose del av 
rekreationsbehovet. Stureparken har även 
en lekpark vilket ger planområdet närhet 
till en sådan. 

Strandskydd 
Ett upphävande av strandskyddet i 
samband med detaljplanearbetet bedöms 
vara lämpligt. Planområdet ligger i redan 
ianspråktaget område, därför saknar ett 
återupptaget strandskydd betydelse. Flera 

fastigheter mellan planområdet och sjön 
Åsunden är bebyggda vilket minimerar 
syftet med strandskyddet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planförslaget innebär ingen ändrad 
vägdragning. En ökning av trafikflödet 
kommer troligen ske då planförslaget 
möjliggör för fler bostäder inom 
planområdet.  

Utfart och staket  
Vid byggnation av nytt underjordiskt 
garage kommer en ny infart uppföras mot 
Sturegatan. Inom planområdet finns även 
en infart till befintligt underjordiskt garage 
i nordöstra delen av planområdet. 
Förutom infarter till de underjordiska 
garagen möjliggör planförslaget separata 
uppgångar från parkeringsgaragen. 
Placeringen av dessa är flexibel inom 
planområdet och får uppföras på den plats 
som är mest lämplig i förhållande till 
tillgänglighet och arkitektonisk 
utformning m.m. Infarten från Norra 
Kullagatan stängs. 

Parkering 
För att minska inverkan på 
omkringliggande kvarter och gatustruktur 
ska parkering anordnas inom fastigheten. 
Med tanke på den höga exploateringen 
som detaljplanen medger kommer 
parkering huvudsakligen ske under mark. 
Beslut om antal parkeringsplatser och 
cykelparkeringar inom planområdet tas i 
bygglovsskedet med bakgrund i gällande 
parkeringsnorm. En planbestämmelse om 
att parkering får ske i underjordiska 
garage har tillskapats i plankartan. 
Garagets in och utfart kommer i så fall 
finnas längs med Sturegatan och in och 
utfart kommer behöva ske under 
byggnaden. Parkering för 
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rörelseförhindrade kan anordnas på 
markplan. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Planlösning vid nybyggnation ska vara på 
ett sådant sätt så att bullerstörningen inte 
kan utgöra en hälsorisk för boende. 
Eventuella åtgärder kan krävas vid 
bygglovsskedet. En bullerutredning har 
tagits fram och bilagts planhandlingarna. 
Bullerutredningen visar att ljudnivån på 
alla sidor av planerad ny bebyggelse 
understiger riktvärdenivån för buller om 
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå som trädde i 
kraft 1 juli 2017. Det är dock viktigt att 
poängtera att dessa riktvärden anger 
maximal ljudnivå och att vid uppförande 
av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
bullersituationen. Byggnader och 
lägenheter ska utformas för att skapa tysta 
och lugna miljöer.    

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp med serviser för vatten, 
spillvatten- och dagvattenavlopp mot både 
Boråsvägen och Sturegatan. De tekniska 
förutsättningarna bedöms vara goda. 

El, fjärrvärme och bredband 
Fjärrvärme, fiber och el är anslutet med 
serviser mot Boråsvägen och Sturegatan. 
Anslutning till el finns även mot Norra 
Kullagatan.  

Avfall och återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns 
belägen vid biogasstationen utmed 
Strandgatan ca 700 meter från 
planområdet. På Krämaren 4 planeras ett 
avfallsrum till den nya södra byggnaden i 
huskroppen längs med infarten från 

Sturegatan, detta för att möjliggöra 
sophämtning från Sturegatan.   

PLANBESTÄMMELSER 

Allmän platsmark 
Längs södra och östra delen av 
planområdet ändras kvartersmarken till 
allmän platsmark gata.  

Kvartersmark 
På kvartersmark tillåts B – bostäder, D -
vård och C – centrumverksamhet. 
Centrumverksamhet är uppdelad i C1 och 
C2. Bestämmelsen C1 innebär att i gatuplan 
får endast centrumverksamhet bedrivas, 
vilket innebär att bostäder och vård inte 
får bedrivas i gatuplan. I övriga plan får 
bostäder och vård uppföras/bedrivas. 
Bestämmelsen C2 innebär att om 
centrumverksamhet ska bedrivas får den 
endast bedrivas i gatuplan och inte på 
något annat våningsplan. Bostäder och 
vård får uppföras/bedrivas i gatuplan och 
övriga plan. Med gatuplan menas planet 
ovan underjordisk parkering även om det 
planet sticker upp något från marken.  

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
Höjden regleras med högsta nockhöjd i 
meter över havet (möh) och varierar inom 
planområdet. I sydvästra hörnet medger 
planen en byggnadshöjd om +210 möh 
vilket är den högsta tillåtna nockhöjden 
inom planområdet. I norra delen av 
planområdet och längs östra sidan är 
höjden på byggnader reglerad till en 
nockhöjd om maximalt +199 möh. 

Marken som är markerad med prickar får 
inte förses med byggnad. På plusmark får 
underjordiskt garage uppföras. F1 innebär 
att det översta våningsplanet ska vara 
indraget med minst 3,5 meter från allmän 
plats. F2 betyder att fasaden ska utformas i 
huvudsak av trä, puts och/eller tegel. På 
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marken som är markerad med f3 får 
marken förses med komplementbyggnad, 
trädäck och tillhörande ned- och 
uppgångar till underjordiskt garage. Den 
exakta placeringen av en uppgång är inte 
låst utan uppgången får placeras där det 
anses mest passande. Del av markområdet 
som har beteckningen f3 ska förses med 
gröna genomsläppliga ytor. F4 innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna 
servicefordon som taxi, ambulans och 
utryckningsfordon. På marken som är 
markerad med f5 får inglasade balkonger 
och altaner uppföras. 

Planområdet är bullerutsatt vilket innebär 
att vid uppförande av nya byggnader ska 
gällande riktvärden för bullernivåer följas.  

B1 innebär att vid nybyggnation behöver en 
kompletterande geoteknisk undersökning 
tas fram.  

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 
år från den dag planen vinner laga kraft. 
Strandskyddet är upphävt inom 
planområdet.  

ILLUSTRATION 
Nedan följer två illustrationer på planerad 
bebyggelse i relation till befintlig 

bebyggelse inom planområdet. Skisserna 
visar ett exempel på utformning som 
detaljplanen medger. Skisserna är 
framtagna av White arkitekter. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Detaljplaneområdet nämns inte direkt i 
översiktsplanen för Ulricehamns kommun 
(2015) men inbegrips i de översiktliga 
riktlinjerna för Ulricehamns centrum. I 
riktlinjerna utpekas utveckling i attraktiva 
lägen där befintlig infrastruktur och 
service används och där möjligheten till 
god arbets- och studiependling finns 
(s.63). För att bibehålla kvalitéer i 
Ulricehamn ska en stor variation i både 
upplåtelseform och typ av bostäder så som 
villor, radhus, lägenheter, seniorboende 
och kedjehus finnas (s.64). Det är av stor 
vikt att tillgänglighetsanpassade bostäder 
uppförs. Energisnåla byggnader och 
byggnader som är uppförda i 
miljöanpassade material förordas och 
uppskattas generellt. Människans närhet 
från bostad till grönområde ska beaktas 
vid ny planläggning och en god 
tillgänglighet till grönområden ska 
eftersträvas.  

FÖP 
I den fördjupade översiktsplanen 
Växtplats Ulricehamn (2002) diskuteras 
att ”tillkommande bostäder i Bronäs och 
enstaka byggnader i centrala lägen är 
särskilt lämpliga för t.ex. seniorboende” 
(s.53). I förklaring för delområde centrum, 
i vilket Krämaren 4 involveras, diskuteras 
att ”infillprojekt, det vill sägs enstaka 
byggnader som innebär en förtätning av 
staden förordas”. Vidare diskuteras att 
lägen med närhet till service och som 
bidrar till en effektiv resursanvändning ska 
behandlas positivt så länge utvecklingen 
inte negativt påverkar människans 
tillgänglighet till strandområden eller 

bedöms skada natur- och 
kulturmiljövärden väsentligt (2008, s.53).  

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET  
Området omnämns i planprogrammet 
Bronäs, Marknadsplatsen och entré 
Ulricehamn (2017). Krämaren 4 ligger 
inom delområde 1 i planprogrammet och 
omnämns som ett kvarter i vilket bostäder 
och möjlighet till centrumverksamhet, 
kontor samt service på bottenplan ska 
innefattas. Byggnadsvolym inom området 
ska anpassas till kringliggande byggnader 
med arkitektoniska värden. Slutna eller 
halvslutna kvarter ska utformas för att 
skapa tysta miljöer. I planprogrammet 
nämns hörnpartierna som fördelaktig 
högsta punkt, för att därefter terrasseras 
neråt. Terrassering inom fastigheten gör 
att höjder anpassas och varieras samt att 
volymerna sammanlänkas. Den mänskliga 
skalan ska få fokus vid exploatering genom 
att höjder, utsmyckning och detaljer ska 
utformas för att bidra till en trygg och 
harmonisk känsla hos människor som 
vistas på och runt platsen. Nya byggnader 
ska harmoniseras med existerande 
byggnader och förstärka kulturmiljön. 
Placering av byggnader samt 
byggnadsvolym inom delområde 1 ska 
förstärka siktlinjerna mot Åsunden, 
skidbacken och gågatan.  

I planprogrammet diskuteras att det 
fasadmaterial som är fördelaktigt inom 
delområde 1 är en kombination av trä och 
puts för att möta de existerande 
byggnaderna inom området. Taken på nya 
byggnader ska relateras till befintliga 
byggnader och därför utformas med 
sadeltak eller brutet tak. Möjligheten finns 
även att skapa takterrasser för att nyttja 
utsikten mot Åsunden, dock ska dessa inte 
utformas så att hela takytan blir ett platt 
terrasstak. Avslutningsvis diskuteras att 
parkering huvudsakligen ska lösas inom 
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fastigheten och möjliggöras genom 
underjordiska parkeringsgarage, detta för 
att skapa friytor för förtätning i de centrala 
delarna samt för att bidra till en stad som 
är mer tillgänglig för gående och cyklister.  

DETALJPLAN 
Gällande detaljplan antogs 1991-12-12. 
Fastigheten är planlagd för 
bostadsändamål (servicebostäder, vård) 
och handel i högst tre respektive fyra 
våningar. Detaljplanens genomförandetid 
är fem år och denna gick ut 1997-01-17. 

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD 
Planområdet omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård vilket innebär att särskild 
hänsyn behöver tas vid utformning av ny 
bebyggelse, samt att befintliga byggnader 
inte bör förvanskas. Planområdet 
angränsar även till riksintresse 
kulturmiljövård RAÄ för fornlämningar 
inom den medeltida stadskärnan.   

RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kommunikationer och den framtida 
järnvägen mellan Göteborg och Stockholm 
(Götalandsbanan). Då planområdet ligger i 
centrala delar av staden bedöms 
detaljplanens påverkan på riksintresset 
som liten.  

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom primärt 
vattenskyddsområde, vilket kräver hänsyn 
och skyddsåtgärder. Schaktning och 
grävning i mark för anläggningsarbeten får 
inte ske utan tillstånd av miljö- och 
byggnämnden i Ulricehamns kommun. 
Schaktningsarbeten och markarbeten på 
en sammanhängande yta som är mindre 
än 200 m² eller underhåll av 
markledningar omfattas inte av 
tillståndskravet. 

STRANDSKYDD 
Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder generellt 
strandskydd 100 meter vid sjöar och 
vattendrag för att tillgodose allmänhetens 
tillgång till friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor för växt och djurlivet.  

För sjön Åsunden gäller strandskydd med 
300 meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på 
land. Förslag till detaljplan ligger inom 
strandskyddsområde. I gällande detaljplan 
är strandskyddet upphävt.  

Enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 g § 
gäller strandskyddet åter, om detaljplanen 
ersätts med en ny detaljplan.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och kultur 
Marknivån i och runt planområdet 
varierar från högst 179 till lägst 174 meter 
över havet. Högsta punkten är i sydvästra 
delen av planområdet och den lägst i norra 
delen. Inom planområdets innergård finns 
det en liten damm samt mindre träd. I 
östra delen av planområdet finns en 
trädallé med mindre träd. Direkt söder om 
planområdet återfinns Grodparken. 
Stureparken ligger sydväst om 
planområdet. Parken innefattar en 
lekplats. 

Staket, häck eller liknande 
Inom planområdet finns ett staket som 
avgränsar äldreboendet Kullen mot den 
sydvästra delen av planområdet där Stubo 
i dagsläget har sina lokaler. Krämaren 4 
gränsar i norr till Krämaren 6 som 
avgränsas med en stödmur med 
tillhörande staket. I östra delen av 
planområdet finns stödmur och trappor. 

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning genomfördes 
1981. En kompletterande geoundersökning 
har utförts 2018. Resultatet påvisar att 
markförhållanden bedöms som goda. Inga 
restriktioner efterfrågas ur geoteknisk 
synvinkel. För mer information om de 
geotekniska förutsättningarna läs bilagd 
utredning daterad 2018-02-19. 

Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända 
markföroreringar. Planområdet angränsar 
dock till Krämaren 6 och Osdal 7, vilka 
båda är utpekade som potentiellt 
förorenade områden enligt Länsstyrelsens 
EBH-stöd. Därför har en MIFO1-
undersökning tagits fram och bilagts 

handlingarna. Resultatet av 
undersökningen visade bland annat att det 
tidigare har funnits en bensinstation inom 
planområdet. Vid undersökning har det 
inte påvisats några markföroreningar men 
det innebär inte att marken kan bedömas 
som ren. En kompletterande MIFO2 har 
färdigställts mellan samråd- och 
granskningsskedet i detaljplaneprocessen 
och bilagts handlingarna. Resultatet av 
undersökningen visade bland annat 
föroreningshalter under 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning i samtliga 
provpunkter och att dessa inte utgöra 
någon risk för människors hälsa eller 
markmiljö. Utifrån detta bedömer 
kommunen att det inte finns något 
generellt saneringsbehov inom 
planområdet. 

Historik 
Fastigheten Krämaren 4 ägdes tidigare av 
Stubo AB och den sydvästra byggnaden 
används som kontor för Stubos 
verksamhet. Inom fastigheten finns det ett 
gammalt elverk som byggdes 1936 med 
ombyggnad 1967 och 2008, samt 
servicehusen Kullen som byggdes 1993.  

Radon 
Planområdet ligger inte inom 
högriskområde enligt kommunens 
radonriskkarta.  

Risk för höga vattenstånd 
En översvämningskartering över Åsunden, 
yttre Åsunden och Ätran togs fram 
2014/5469734 med riktvärden på lägsta 
nivå för ny bebyggelse. Lägsta nivå för 
planerat underjordiskt garage beräknas till 
ca 174,5 möh vilket är klart över högsta 
nivå för Åsunden. Bedömningen är att det 
inom planområdet inte finns risker för 
påverkan av höga vattenstånd. Kvarteret 
Krämaren är idag anslutet till det 
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allmänna dagvattennätet och andelen 
hårdgjorda ytor vid ett plangenomförande 
enligt föreslaget bedöms inte öka 
dagvattenavrinningen från nuvarande 
förhållanden. Dagvattnet från området 
leds ihop i Boråsvägen. En utredning som 
gjordes 2008 efter ett skyfall 2007 visar 
att ledningsnätet längre nedströms innan 
det rinner ut i Ätran är relativt hårt 
belastat. Inga nämnvärda tillskott har dock 
tillkommit sedan dess utan snarare har en 
del ytor avletts åt annat håll eller 
begränsats sedan utredningen och denna 
nedre del planeras också att utredas vidare 
framgent i samband med planläggning av 
området kring Tegelbruksgatan. Enligt 
översvämningskarteringen ligger inte 
planområdet under gränsen för ett 100-års 
och 200-årsflöde. Informationen i kartan 
nedan är hämtad från dokumentet 
översvämningskartering över Åsunden, 
yttre Åsunden och Ätran (2014). 

 

Naturvärden 
I östra delen av planområdet ligger en 
trädallé av mindre träd vilka kan ses som 
ett naturvärde för platsen. Planområdet 
angränsar till Grodparken som ligger 
direkt söder om området. 

Kulturmiljövärden 
Området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård, vilket innebär att särskild 
hänsyn ska tas vid utformning av ny 
bebyggelse.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Byggnader som finns inom fastigheten 
Krämaren 4 är f.d. elverket som byggdes 
1936 (ombyggnad 1967 och 2008), samt 
servicehusen kallade Kullen som byggdes 
1993 (ombyggnad 2011). Byggnaderna är 
numrerade 1–4 i figuren nedan. 

Byggnad nr 1–3 används idag som bland 
annat trygghetsboende för personer i 
åldern 55+. Centrumverksamhet som 
restaurang och butiker är lokaliserade i 
byggnadernas gatuplan. 

Byggnad nr 4 används idag som kontor 
för kommunens bostadsbolag, Stubo AB.  

 

1

23

4
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Skola, service, vård 
Planområdet ligger ca 300 meter från 
Bogesundsskolan, vilken är en låg- och 
mellanstadieskola. Det är ca 200 meter till 
en vårdcentral. 

Området ligger i Ulricehamns centrala 
delar och har därmed god tillgänglighet till 
diverse service och handel. Planområdet 
ligger nära två större matvarubutiker, Ica 
ca 300 meter från planområdet och Lidl ca 
350 meter från planområdet.  

FRIYTOR 

Rekreation 
De närmsta parkerna är Grodparken och 
Stureparken. Grodparken ligger i direkt 
anslutning till planområdet och 
Stureparken ligger strax sydväst om 
planområdet. I Stureparken finns lekytor 
för barn. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Väster om planområdet går Sturegatan 
som trafikeras i båda riktningar. Söder om 
planområdet går Norra Kullagatan som är 
en enkelriktad gata med trafikanter från 
Boråsvägen mot Sturegatan. Öster om 
planområdet går Boråsvägen som 
trafikeras i båda riktningar. Planområdet 
har tre infarter, en från Sturegatan, en från 
Norra Kullagatan och en från Boråsvägen. 

Gång- och cykelvägar 
Längs västra, södra och östra sidorna av 
planområdet går trottoarer som är avsedda 
för fotgängare. Ett gångstråk går även 
genom Grodparken, vilken är placerad i 
direkt anslutning söder om planområdet. I 
dagsläget finns inga cykelleder utpekade 
längs med planområdet. Närmaste 
cykelled finns längs Bogesundsgatan (ca 
100 m) öster om planområdet. Väster om 

planområdet utmed Strandgatan (ca 150 
m) finns en regional cykelled. 

Kollektivtrafik 
Detaljplanen ligger drygt 200 meter från 
Ulricehamns busstation vilken är den 
viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, både för resor inom 
kommunen men också för resor till 
kringliggande kommuner i regionen. Cirka 
60 meter från planområdet ligger hållplats 
Sparbanken, med både lokala och 
regionala resmöjligheter.  

Parkering 
På innergården till Krämaren 4 finns 5 
parkeringsplatser på marknivå. I norra 
delen av fastigheten finns ett underjordiskt 
parkeringsgarage som rymmer 15 
parkeringsplatser.  

Götalandsbanan 
Området kan eventuellt beröra en av de 
framtida sträckningarna av den tänkta 
Götalandsbanan. Framtida riksintresset 
för Götalandsbanan ska beaktas i planen. 

STÖRNINGAR 

Buller 
En bullerutredning har framtagits av 
Ramböll (2017-03-16) och bilagts 
handlingarna. Bullerutredningen påvisar 
att ljudnivån mot Sturegatan uppgår till 
maximalt 60 dB(A). Utredningen är gjord 
efter förordningen om trafikbuller som 
trädde i kraft 1 juni 2015. Den 1 juli 2017 
trädde nya riktlinjer gällande vissa 
riktvärden i kraft i 3 § i förordningen, 
vilket påverkar vissa slutsatser och 
åtgärder i bullerutredningen.   

Fasaderna mot Sturegatan beräknas upp 
till 59 dB(A) ekvivalent ljudnivå. I 
förhållande till de riktvärden som trädde i 
kraft 1 juli 2017 är 59 dB(A) en acceptabel 
nivå. 
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Fasader mot Grodparken benämns i 
utredningen som ”fasader mot en tyst 
sida”. Fasaderna beräknas få upp till 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Vid hörnet 
Sturegatan/Norra Kullagatan beräknas 
ljudnivån något högre.  

För mer information se tillhörande 
bullerutredning.  

Solstudie 
En solstudie har tagits fram av White 
arkitekter AB 2018-08-16 och bilagts 
handlingarna. Solstudien redovisar 
skuggning från ny bebyggelse. Såväl 
befintlig som ny högre bebyggelse skapar 
skuggor vilket mer eller mindre påverkar 
intilliggande bebyggelse. Befintliga 
byggnader inom Krämaren 4 medför 
minimal skuggning av fasader på de 
närmast liggande husen. Den högre 
byggnadsvolym och nockhöjd som medges 
i detaljplanen påverkar skuggbildningen 
som uppstår från byggnader främst vid det 
trånga passagerna som uppstår mellan den 
nya bebyggelsen och den gamla.  

Farligt gods  
Vägarna längs med planområdet är inte 
utpekade som primär eller sekundär 
transportled för farligt gods. Inom 150 
meter från planområdet ligger 
Falköpingsvägen som är en primär 
transportled för farligt gods. Kommunen 
anser att det inte behöver göras en speciell 
utredning kring farligt gods i detta 
specifika fall.  

Tillgänglighet inom fastighet 
Tillgängligheten till befintliga byggnader 
inom Krämaren 4 bedöms god med 
entréer i markplan. I den västra delen av 
fastigheten finns en innergård som är lägre 
än gatunivån och nås med infarter i hög 
sluttning. Tillgängligheten till den 

sydvästra delen av innegården bedöms 
vara begränsad. 

Brandskydd och utrymning 
Vid byggnationen av ett underjordiskt 
garage som räddningstjänsten förväntas 
köra på ska garagetakets bärförmåga 
särskilt beaktas. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp med serviser för vatten, 
spillvatten- och dagvattenavlopp mot både 
Boråsvägen och Sturegatan. De tekniska 
förutsättningarna bedöms som goda.  

El, fjärrvärme och bredband 
Fjärrvärme, fiber och el är anslutet med 
serviser mot Boråsvägen och Sturegatan. 
Anslutning till el finns även mot Norra 
Kullagatan.   
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BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
enligt Miljöbalken har inte att upprättas 
eftersom planen inte innebär någon 
betydande påverkan som avses i PBL på 
miljö, hälsa, hushållning av mark och 
vatten och andra naturresurser. En enklare 
konsekvensbeskrivning i 
planbeskrivningen har bedömts räcka.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet inte 
har sådana kvalitéer att förändringen inom 
området är av särskild betydelse för arter 
benämnda i artskyddsförordningen. 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt. Att 
planlägga marken för en utökad möjlighet 
för bostäder innebär en resurseffektiv 
hushållning med mark då ingen 
oexploaterad yta tas i anspråk samt att 
befintlig service och infrastruktur 
utnyttjas. Förslaget innebär ett tillskott av 
nya lägenheter i ett attraktivt centralt läge, 
vilket minskar resbehovet för de boende. 
Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. Planförslaget 
möjliggör även utbyggnad av 
underjordiskt garage vilket ytterligare 
effektiviserar användandet av ytan. Färre 
parkeringsplatser ovan jord ger möjlighet 
till ett bättre nyttjande av markytan.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
BULLER OCH LUFT  
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska 
kommuner och myndigheter säkerställa att 

uppställda miljökvalitetsnormer (MKN) 
iakttas. Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för buller och luft inte 
kommer att överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

NOLLALTERNATIV 
Om inte detaljplanen ändras kommer 
möjligheten att utveckla området för fler 
bostäder inte kunna mötas och en 
möjlighet för förtätning utnyttjas inte. 
Byggnation inom området kommer bara 
kunna uppföras i maximalt fyra våningar. 
Möjligheten att bygga ett underjordiskt 
parkeringsgarage försvåras då nuvarande 
plan har prickmark på stora delar av 
planen som inte medger möjlighet för 
underjordiskt garage. I ett nollalternativ 
skulle därmed inte marken utnyttjas i 
samma utsträckning som vid 
planförslagets utförande. 

NATURVÄRDEN 
Det finns inga kända naturvärden inom 
området och förslag till detaljplan medför 
ingen ökad risk för påverkan av 
naturvärden. De naturvärden som finns 
ligger i kringliggande parker. Hänsyn 
behöver därför tas så att byggnation inom 
planområdet inte försämrar de kvalitéer 
som dessa parker har.   

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Detaljplaneområdet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård. Förslag 
till detaljplan möjliggör för högre 
byggnation inom området. Det är därför av 
stor vikt att den arkitektoniska 
framställningen av de nya högre 
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byggnaderna håller en hög standard. 
Byggnation i olika tidsepoker möjliggör för 
betraktaren att i stadsrummet se 
historiens olika epoker. Likväl är det 
viktigt att nya byggnader som uppförs 
anpassas till befintliga byggnader. 
Kommunen anser att det är av större vikt 
att försöka skapa möjlighet för fler 
bostäder i ett attraktivt läge än att 
uteslutande uppföra ny byggnation i 
samma höjd som tidigare.  

STADSBILD  
Förslag till detaljplan medför att 
stadsbilden kan komma att förändras. 
Detaljplanen möjliggör högre bebyggelse 
inom kvarteret än vad som i dagsläget 
finns på platsen, i huvudsak i det sydvästra 
hörnet.  

STRANDSKYDD 
Planområdet ligger inom redan 
ianspråktaget område där strandskydd 
saknar betydelse, eftersom att det redan 
finns uppförda byggnader mellan 
planområdet och sjön Åsunden. 
Upphävandet av strandskyddet föreslås 
enligt punkt 1 i Miljöbalken 7 kap 18 c § 1: 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Kommunen 
bedömer att planförslaget inte riskerar att 
försämra möjligheten för allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet eller 
naturvärden. Strandskyddet upphävs 
därmed i samband med detaljplanearbetet. 

DAGVATTENHANTERING, AVLOPP 
Dagvattenhantering sker till det 
kommunala dagvattennätet. Fördröjning 
av dagvatten uppmuntras vilket kan 
möjliggöras genom att exempelvis 
bevara/uppföra en damm på innergården. 

TRAFIK 
I och med att förslag till detaljplan medför 
möjlighet till fler bostäder kan 
trafikmängden i området komma att öka. 
Trafikökningen i området bedöms, i sin 
helhet, som godtagbar. 

BULLER 
Planområdet är utsatt för buller från 
omgivande gator men i förhållande till 
riktlinjerna från 1 juli 2017 bedöms 
bullernivån vara acceptabel. Se bilagd 
bullerutredning.  
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GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra 
detaljplanen. Den skall redovisa vem som 
vidtar åtgärderna och när de skall vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt och blir 
därigenom vägledande vid genomförandet 
av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
samråd andra kvartalet 2018 
granskning andra kvartalet 2018 
antagande första kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan 
beräknas uppnås i andra kvartalet 2019. 

Genomförande av planen inleds under 
2019. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är tio år från 
den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Vald genomförandetid ger skälig tid för 
utbyggnad av planområdet. 

Under genomförandetiden har 
fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet 
med planen. Efter genomförandetidens 

slut kan kommunen ändra eller upphäva 
planen. 

Huvudmannaskap 
Den allmänna platsen inom planområdet 
har kommunalt huvudmannaskap.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB  
 det allmänna va-ledningsnätet 
 elförsörjning 
 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

 
Fastighetsägare 

 egen byggrätt samt övriga 
anläggningar på kvartersmark 

Avtal  
Avtal om överlåtelse av allmän platsmark 
från Krämaren 4 till Bogesund 1:86.  

Exploateringsavtal ska inte tecknas. 

Övrigt 
Om fastighetsägaren vill uppföra 
uteserveringar som sträcker sig över 
allmän plats gata behöver fastighetsägaren 
ansöka om markupplåtelse hos 
kommunen.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare 
och delägare i eventuella samfälligheter 
framgår av fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet 
och genomförs i första hand med stöd av 
avtal mellan fastighetsägarna. Detsamma 
gäller vid bildande av 
gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter.  
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Antagen detaljplan som vinner laga kraft 
ger kommunen rätt att lösa in mark som 
enligt planen ska användas för allmänna 
platser (allmän platsmark). Berörd 
fastighetsägare har rätt att kräva att 
kommunen löser in marken. Kommunen 
är skyldig att betala ersättning för den 
mark som skall lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas 
senare genom ändring av detaljplan. 

FASTIGHETSBILDNING M.M. 
Förändring av fastighetsindelning kommer 
att genomföras. De fastighetsdelar som 
utgör mark för allmän plats regleras från 
Krämaren 4 till den kommunalt ägda 
fastigheten Bogesund 1:86. 

Kommunen avser att träffa en frivillig 
överenskommelse med fastighetsägaren. 
Kommunen ansöker och bekostar 
erforderlig fastighetsbildning.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Väg och trafik 
Utbyggnad av infart/utfart från 
kvartersmark som ansluter till det 
kommunala vägnätet ska ske i enlighet 
med kommunalt godtagbar standard.  

Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet 
är utbyggt i anslutning till planområdet. 
Dagvattenhanteringen sker till det 
kommunala dagvattennätet vilket bedöms 
som fungerande. Fördröjning av dagvatten 
uppmuntras.  

Vid en eventuell brand är det viktigt att 
miljöfarligt släckvatten som uppstår 
samlas upp och tas om hand. Om 

släckvattnet inte samlas upp och tas om 
hand kan det utgöra en betydande 
miljöbelastning.  

El, tele, bredband och uppvärmning 
Detaljprojektering av el, tele, bredband 
och fjärrvärme genomförs av ansvarigt 
bolag.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har utförts, 
utredningen finns bilagd. En MIFO1-
undersökning och en MIFO2-
undersökning har utförts och finns 
bilagda. Innan påbörjande av byggnation 
kan nya utredningar komma att behövas. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kommunens kostnader för planen och 
dess genomförande består av kostnader för 
planering, inlösen av mark och kostnader 
för utbyggnad av allmän plats.  

Ulricehamns Energi AB tar ut ersättning 
från den som begär anslutning eller 
utbyggnad av respektive nät.  

Ett planavtal har upprättats, planavgift ska 
inte tas ut vid prövning av lovärenden. 

Anslutningsavgift för vatten, spill- 
och dagvattenavlopp 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut 
avgift för eventuella anslutningar till va-
nätet enligt gällande taxa.  

Inlösen och ersättning 
Antagen detaljplan som vinner laga kraft 
ger kommunen rätt att lösa mark som 
enligt planen skall användas för allmänna 
platser (allmän platsmark). Berörd 
fastighetsägare har ovillkorlig rätt att 
kräva sådan inlösen från kommunen. 
Kommunen är skyldig att betala ersättning 
för den mark som skall lösas in. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har 
medverkande tjänstemän varit: 
 
Ebba Wisborg, planarkitekt 
Robin Enqvist, planarkitekt  
Pär Norgren, vik. enhetschef planenheten 
Elin Kajander, planarkitekt 
Eva Öhlund, enhetschef planenheten 
Lars Stokka, stadsarkitekt 
Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker 
Henrik Wetterholm, bygglovingenjör 
Malin Lindgren, bygglovingenjör 
Pia Ketonen, trafikplanerare 
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör 
Joanna Miklos, miljöinspektör 
Tomas Brolin, planeringschef, 
Ulricehamns Energi AB 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
 
Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef  
Miljö och samhällsbyggnad 
 
Ebba Wisborg 
Planarkitekt 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad 
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Granskningens genomförande  
Krämaren 4 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 
2018-11-20 till 2018-12-11. Granskningshandlingar och underrättelse 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/detaljplaner. 

Under granskningstiden har 4 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna kommer skickas till kommunstyrelsen (KS) i Ulricehamn för godkännande av 
utskick till antagande. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 

Övriga 
4. Västtrafik 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Kommentar: Noteras 
 

 Länsstyrelsen befarar inte att: 
- Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4). 
- Mellankommunala samordning blir olämplig. 
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten). 
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap). 
- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion). 

Kommentar: Noteras 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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 Utifrån utförd miljöteknisk markundersökning av Krämaren 4, Cowi 2018-10-26, 

finns ingen indikation på att föroreningar i oacceptabla halter finns inom 
planområdet. I den miljötekniska markundersökningsrapporten är dock inte 
bensinstationens lokalisering angiven. Mot bakgrund av det är det svårt att 
bedöma om utförd undersökning har tagit hänsyn till bensinstationens 
lokalisering inom fastigheten. Men då provtagningsplanen är framtagen i samråd 
med Ulricehamns kommun förutsätter Länsstyrelsen att provtagningen har skett 
på väl motiverade platser och därmed utförts korrekt. 
 Kommentar: Kommunen bedömer att den miljötekniska 
markundersökningen är utförd i tillräcklig omfattning för att kunna 
utesluta föroreningar i oacceptabla halter. 
 

 Länsstyrelsen håller med Lantmäteriet om att plankartans utformning inte 
uppfyller Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
Kommentar: Se svar på yttrande från Lantmäteriet. 

 

2. Lantmäteriet 
 Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta 

beteckningar och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall 
är bestämmelsen B/D/C1 och B/D/C2 redovisade på samma rad bland 
planbestämmelserna. 
 Kommentar: Kommunen bedömer att en kombination av 
användningsbestämmelser bör redovisas tillsammans i listan med 
planbestämmelser för att skapa en så tydlig plan som möjligt.  
 

 Det anges inte i planbeskrivningen vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 
Kommentar: Kommunen avser att träffa en frivillig 
överenskommelse med fastighetsägaren. Kommunen ansöker och 
bekostar erforderlig fastighetsbildning. Detta har förtydligats under 
rubriken fastighetsbildning m.m. i planbeskrivningen. 
 

 Det framgår inte av planbeskrivningen om exploateringsavtal är aktuellt. 
Kommentar: Exploateringsavtal ska inte tecknas. Detta har 
förtydligats under rubriken avtal i planbeskrivningen. 
 
 

3. Trafikverket 
 Detaljplanen ligger inom området för Götalandsbanan framtida 

höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg. Trafikverket ser positiv på att 
planen tar hänsyn till detta och ber kommunen hålla sig uppdaterad kring 
planeringsutvecklingen för järnväg. 
 Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringen av 
Götalandsbanan. 
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Övriga 

4. Västtrafik 
 Västtrafik har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan Krämaren 4 

m.fl. och har inga ytterligare synpunkter. 
 Kommentar: Noteras. 

 

 

Sebastian Olofsson                             Ebba Wisborg 
Samhällsbyggnadschef                       Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad              Planenheten 
                                                                Miljö och samhällsbyggnad       
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Samrådets genomförande  
Krämaren 4 har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL under perioden 2018-05-
23 till 2018-06-21. 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/detaljplaner. 

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

Handlingarna kommer skickas till Beredande utskott (BU) i Ulricehamn för godkännande av 
utskick till granskning. 

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

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamn Energi AB 

Övriga 
7. Skanova AB 
8. Statens geotekniska institut 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

1. Lantmäteriet 
 I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas. Om 

avsikten är att sådant ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Kommentar: Exploateringsavtal ska inte tecknas. Detta har 
förtydligats i planbeskrivningen. 
 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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 I planbeskrivningen nämns på sida 10 under ”Avfall och återvinningsstation” att 
ett avfallsrum planeras att byggas. Detta är dock inget som plankartan tryggar. 
Om avsikten är att det ska finnas ett avfallsrum/utrymme bör detta framgå av 
plankartan och planbestämmelser. 
Kommentar: Enligt boverkets hemsida så ingår bostadskomplement 
av olika slag i användningen B (bostäder). Bostadskomplement är 
sådant som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. 
Avfallsrum bör ses som ett bostadskomplement och därför borde 
ingen särskild bestämmelse behövas utan användningen B borde 
räcka.   

 
 Specifikationen av gatuplan (se ”Kvartersmark” sid. 10) bör framgå även i 

planbestämmelserna för att få rättsverkan. 
Kommentar: Beaktas, specifikationen av gatuplan framgår även i 
planbestämmelserna. 
 

 På sidan 17 i planbeskrivningen under ”Parkering” står det att det i Norra delen 
av planen finns befintligt garage med 15 parkeringsplatser. Det framgår inte för 
vilken fastighet som parkeringarna finns tillgängliga eller om de ska vara 
tillgängliga för alla fastigheter inom planen (i det fall det styckas av fler fastigheter 
inom planen).  
Kommentar: Det befintliga garaget med 15 parkeringsplatser är ej 
avsett för alla bostäder inom planen.   

 
 Om den underjordiska parkeringen just nu ligger under en byggnad och avsikten 

är att parkeringen ska kunna användas av alla fastigheter/alla boenden inom 
planområdet bör detta framgå av plankartan och planbestämmelser. 
Kommentar: Avsikten är inte att parkeringen ska användas av alla 
bostäder.  
 

 Det framgår inte om befintliga underjordiska parkeringar faktiskt är placerat 
under mark som tillåter underjordiskt garage. I detta fall garaget är placerat under 
prickmarken kan befintlig bebyggelse bli planstridig. 
Kommentar: Planbestämmelsen har ändrats så att underjordiskt 
garage är tillåtet. 
 

 Var finns in och utfarter till parkeringsgaragen? Kommer in och utfarter behöva 
ske under byggnader? 
Kommentar: In- och utfarter till plusmarken kan b.la. ske från 
Sturegatan via prickmarken samt från Boråsvägen via prickmarken 
fram till det befintliga underjordiska garaget i planområdets norra 
del. En ny in- och utfart under byggnad kan eventuellt bli aktuellt 
utmed Sturegatan som inte omfattas av utfartsförbud. 
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 Kommer det att behövas servitutsrättigheter eller gemensamhetsanläggningar så 
småningom i det fall fastigheter avstyckas?  
Kommentar: I framtiden skulle det kunna bli aktuellt att bilda servitut 
eller gemensamhetsanläggningar i samband med avstyckning från 
fastigheten. Huruvida de avstyckade fastigheterna är lämpliga för 
avsett ändamål prövas av Lantmäteriet, detta behöver således inte 
regleras särskilt i detaljplanen.  
 

2. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 

kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig. Att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enlig 7kap. 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir 
olämplig med hänsyn till människors eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning.  
Kommentar: Noteras. 

 
Förorenad mark 

 Kommunen anger att en kompletterande MIFO2 har beställts och planeras att 
färdigställas mellan samråd- och granskningsskedet i detaljplaneprocessen. Enligt 
vad som framkommer i undersökningen kan vissa ändringar på plankartan och 
planbeskrivningen behövas göras. 
Kommentar: En MIFO2 har färdigställts mellan samråd- och 
granskningsskedet och bilagts handlingarna. Utifrån 
undersökningen bedömer kommunen att det inte finns något 
generellt saneringsbehov inom planområdet. 
 

Geoteknik 
 Konsulten anger i PM Geoteknik att överslagsberäkningar utförts samtidigt som 

vald säkerhetsfaktor i enligt IEG gäller för detaljerad utredning vilket konsulten 
även noterat. Ett klargörande önskas med vilken detaljeringsgrad som konsulten 
utfört beräkningarna för.  
Kommentar: Beräkningarna är utförda för detaljerad 
stabilitetsutredning.  
 

Strandskydd 
 Länsstyrelsen instämmer med kommunen om att ett upphävande av 

strandskyddet i samband med detaljplanarbete bedöms vara lämplig. 
Planområdet ligger i redan ianspråktaget område, därför saknar ett återupptaget 
strandskydd betydelse. Flera fastigheter närmare vatten är bebyggda vilket 
minimerar syftet med strandskyddet.  
Kommentar: Noteras.  
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Buller 
 Kommunen anger att planområdet är bullerutsatt vilket innebär att vid 

uppförande av nya byggnader ska gällande riktvärden för bullernivåer följas. 
Länsstyrelsen anser att bullerutredningen bör bifogas i handlingarna. 
Kommentar: Beaktas. En bullerutredning har bifogats handlingarna. 

 
Skuggor 

 För att säkerställa att närboende i minsta möjliga grad, blir berörda av 
skuggbilder från de föreslagna förändringarna bör solstudier utförts som också 
styr placeringen av nya höga byggnader på att sätt som upplevs ha minst negativ 
effekt. Länsstyrelsen anser att vald placering ska motiveras avseende skuggbilden 
för omgivningen. 
Kommentar: Beaktas. En solstudie som visar på konsekvenser av 
vald placering har bifogats handlingarna.  
 

Farligt gods 
 Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att Falköpingsvägen är en primär 

transportled för farligt gods fram till cirkulationsplatsen som ligger inom 150 
meter från planområdet. Enligt Länsstyrelsen riskpolicy ska riskhänsyn tas vid 
planläggning inom 150 meter från transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen 
anser inte att kommunen behöver göra en speciell utredning kring farligt gods i 
just detta fall. Det är ändå bra att farligt gods tas upp i planen. 
Kommentar: Noteras. Texten farligt gods har utvecklats i 
handlingarna.  
  

Skyfall 
 Kommunen behöver beakta skyfall i detaljplanearbetet med konsekvenserna av ett 

skyfall, minst ett 100-årsregn. Också en beskrivning av en eventuell påverkan för 
området utanför planområdet behöver ingå. 
Kommentar: Skyfall har beaktats och texten kompletterats i 
planbeskrivningen.  
 

Behovsbedömning 
 Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Kommentar: Noteras. 

 

3. Trafikverket 
 Detaljplanen ligger inom område för Götalandsbanan framtida höghastighetsbana 

mellan Stockholm och Göteborg. Trafikverket ser positivt på att planen tar hänsyn 
till detta. Den som planerar åtgärder i utbredningsområdet bör dock informera sig 
om planeringsläget för den framtida järnvägen.   
Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringen av 
Götalandsbanan. 
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4. Polismyndigheten 
 Polismyndigheten påminner om vikten för skydd gällande oskyddade trafikanter. 

Kommentar: Noteras. 
 

 

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten. Området ligger inom 

en primär dricksvattentäkt vilket är skyddsvärt. Möjligheten till omhändertagande 
av släckvatten vid eventuella bränder bör tas i beaktande. Släckvattenhantering 
bör även beaktas i det underjordiska garaget så att inte kontaminerat släckvatten 
från en bilbrand kan slå ut reningsverket eller andra känsliga miljöer. 
Kommentar: Beaktas i bygglovsskedet. 

 

 Området ligger på en plats där räddningstjänsten har en insatstid som understiger 
10 minuter. Om utrymning från byggnaden förväntas ska med räddningstjänstens 
stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 meter till fönstrets eller balkongräckets 
nedre kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller likdanande. Detta 
motsvarar normalt ca 8 våningar, och räddningstjänsten behöver kunna komma 
åt minst ett fönster i varje lägenhet. I annat fall behöver räddningsvägar skapas. 
Detta gäller särskilt de lägenheter som vetter mot innergården. 
Kommentar: Beaktas i bygglovsskedet 
 

 Om det byggs ett garage som räddningstjänsten förväntas köra på taket på ska 
bärförmågan av garaget särskilt beaktas. 
Kommentar: Beaktas i bygglovsskedet. Brandskydd och utrymning 
har lagts till i planbeskrivningen.  
 

 Av handlingarna att döma verkar det vara så att byggnaden planers för boende för 
äldre personer. Räddningstjänsten vill göra kommunen uppmärksamma på att 
vårdbehovet kommer öka i byggnaden efterhand som personer blir äldre. En 
byggnadsdesign där räddningstjänsten förväntas utrymma personer från deras 
lägenheter kan därmed vara olämplig, när personer inte längre har förmågan att 
utrymma via fönster. Om byggnaderna byggs så att räddningstjänsten inte 
förväntas utrymma folk via fönster, påverkas de två punkterna här ovan. 
Kommentar: Noteras. 

 
 Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg 

skaps. Räddningsvägen ska vara skyltad, snöröjas vintertid och bör anslutas i 
närhet till byggnadens gatuadress. 
Kommentar: Eventuella räddningsvägar beaktas i bygglovsskedet. 
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6. Västtrafik 
 Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik. 

Genom att utveckla bostäder och verksamheter i närheten av befintlig 
kollektivtrafik ges förutsättningar för att resa hållbart och på så sätt bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock 
viktigt att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig till och från 
hållplatserna, här är det viktigt med tydliga gångstråk vilket finns idag i området.  
Kommentar: Noteras. 
 

 Västtrafik anser att planen även bör innefatta cykelstråk samt cykelparkering i 
området för att ge ytterligare förutsättningar för hållbart resande.  
Kommentar: Regler för cykelparkering hittas i Ulricehamns 
kommuns parkeringsnorm. Cykelstråk planeras inte inom 
planområdet. Det finns idag cykelstråk i nära anslutning till 
planområdet. Detta kompletteras även i planhandlingarna. 
 

 
 Med anledning av att hållplats Grodparken dras in i december 2018, föreslår 

västtrafik följande följande mening tas bort. ”I nära angränsning till planområdet 
ligger hållplatsen Grodparken vilket trafikeras av stadsbusslinje 71. 
Kommentar: Beaktas. 
 

 Utöver busstationen ligger även hållplats Sparbanken i närhet till planområdet, 
med både lokala och regionala resmöjligheter. Vår rekommendation är att 
beskriva tillgänglighet till kollektivtrafik genom till exempel närhet till hållplats 
och typ av trafik liknande er beskrivning av Ulricehamns busstation. Genom att 
undvika att skriva ut linjenummer minimeras risken för felaktigheter. 
Kommentar: Beaktas. 
 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

7. Ulricehamns Energi 
 Under teknisk försörjning s.10 så efter Vatten bör det stå spill- och 

dagvattenavlopp. Likadant i underrubriken på sid. 18 och 22 (på 2 ställen). I 
genomförandebeskrivningen så under ansvarsfördelning så ingår 
dagvattenledningar i de allmänna va-ledningsnätet. 
Kommentar: Beaktas. 

 

Övriga 

8. Skanova AB 
 Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 

något att invända mot planförslaget 
Kommentar: Noteras. 
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9. Statens geotekniska institut 
 Ett klargörande önskas med vilken detaljeringsgrad som konsulten utfört 

beräkningarna. Sammantaget ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för 
fortsatt planläggning, förutsatt att ovanstående synpunkt beaktas. 
Kommentar: Beräkningarna är utförda för detaljerad 
stabilitetsutredning. 
 

 
 
 

Sebastian Olofsson   Ebba Wisborg 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad
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Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och 
bolag 
Dnr 2019/19 
 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
2 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
3 Ekonomiska styrprinciper 2010 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt 
kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. 
 
”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investerings-
redovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som 
budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” 
 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-10 

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomisk styrning 
av förvaltning och bolag 
Diarienummer 2019/19, löpnummer 106/2019 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs. Dessa riktlinjer ersätter 
tidigare ekonomiska styrprinciper. 
 
 
Ärendet 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. Sedan 2010 har det skett en revidering av styr- och ledningssystemet i Ulricehamns 
kommun. Utifrån nu gällande ordning är förvaltningens bedömning att styrdokumentet för 
den ekonomiska styrningen bör benämnas riktlinjer: 
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Riktlinjer  
Riktlinjer antas i huvudsak av kommunstyrelsen.  
 
Riktlinjer ger konkret stöd för ett visst handlande med ett visst utrymme för egna 
bedömningar. De ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras och kan också 
vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer är mindre 
översiktliga än policy. 
 
En preliminär version av förslaget till nya riktlinjer har kommunicerats i budgetutskottet i 
december 2018. I mötesprotokollet noterades följande: 
 
I huvudsak diskuteras två frågor: 
 

- hur omdisponeringar inom internbudgeten som förvaltningen beslutar ska 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

- hur negativa avvikelser för investeringsprojekt ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

  
Diskussionen i budgetutskottet har beaktats i förvaltningens förslag till riktlinjer genom att 
det har gjorts ytterligare förtydliganden i dessa delar. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
2 Ekonomiska styrprinciper 2010 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef  
Ulricehamns Stadshus AB 
STUBO AB 
NUAB 
UEAB   
 
 
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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1 Bakgrund 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller bestämmelser om att en 
särskild redovisning (årsredovisning och delårsrapport) ska upprättas för verksamheten och 
ekonomin.  

2 Syfte 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vidare ska ekonomistyrningen bidra till 
att skapa delaktighet och helhetssyn i de ekonomiska frågorna. Den ekonomiska styrningen 
ska ske samordnat med verksamhetsstyrningen.  

3 Kommunkoncernen 
Budget upprättas i en handling för kommun och koncern. Budget för den kommunala 
organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen finns för information. 
Budgeten innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret är periodens 
första år.  

I budgeten styrs ekonomi och verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett koncernperspektiv 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten är 
överordnad andra styrdokument. Alla styrdokument och mål för verksamheten som kräver 
ekonomiska resurser ska vara integrerade i den planering som sker i budgetprocessen. 
Arbetet med att ta fram underlag för förslag till ny budget sker i budgetutskottet. 
Budgetprocessen för kommunen sker enligt särskilt antaget styrdokument. 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatkrav för koncernen 
och storleken på koncernbidrag bestäms utifrån utvecklings- och investeringsbehov, 
ekonomiska förutsättningar samt behov i övrigt i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
Till stöd för den ekonomiska planeringsprocessen finns politiska måldokument, 
befolkningsprognos, lokalresursplanering, omvärldsanalys med mera. 

Den kommunala organisationen och samtliga bolag inom kommunkoncernen ska för april, 
augusti och december lämna en ekonomisk uppföljning samt uppföljning av verksamhetsmål. 
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Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads uppföljning utgör 
årsbokslut. Dessa uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.  

 

4 Kommunen  

4.1 Driftbudget 
 

4.1.1 Anslagsbindningsnivå  
Kommunfullmäktige tilldelar nettoramar till följande anslagsbindningsområden:  

- Kommunstyrelsen 

- Revision 

- Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 

- Finansförvaltning/övrigt 

 
Kommunstyrelsen fördelar i sin tur kommunstyrelsens nettoram genom beslut om 
internbudget.  

 

4.1.2 Internbudget 
Kommunstyrelsens internbudgetarbete ska vara volymbaserad, det vill säga internbudgeten 
ska anpassas utifrån bedömda demografiska förändringar. Vidare ska tillkommande behov 
och möjliga effektiviseringar/åtgärder beaktas. Inom vissa av verksamheterna tillämpas 
resursfördelningsmodeller, som tar hänsyn till volymer och behov, för att fördela ekonomiska 
resurser. 
 
När det gäller internprissättning mellan olika verksamheter ska priset ge en rättvisande bild 
av kostnaderna för respektive verksamhetsområde.  
 

4.1.3 Åtgärder vid avvikelse i driftbudget  
När en negativ budgetavvikelse befaras, eller har konstaterats, inom kommunstyrelsens 
budget ska kommunstyrelsen vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att 
nettoramen kan hållas. 
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4.1.4 Omdisponeringar 
Inriktningen är att budgeten endast förändras undantagsvis. 

 
 Omdisponeringar inom kommunledningsstaben beslutas av kommunchef. 

Omdisponeringar inom respektive sektor beslutas av sektorchef. 
Omdisponering mellan sektorer beslutas av kommunchef. 
 
Delegationsbeslut om omdisponering enligt ovan som innebär ändring av 
kommunstyrelsens internbudget rapporteras i enlighet med Delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar i kommunstyrelsens internbudget som innebär en väsentlig 
förändring av inriktningen i budgeten beslutas av kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar inom finansförvaltningen beslutas av ekonomichef. 
Beslut om sådan omdisponering ses som ren verkställighet. 

Ekonomichef beslutar om omfördelning mellan verksamheterna till följd av justerade interna 
priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten, lönepott och förändrade 
förvaltningsinterna rutiner. Beslut om sådan omdisponering ses som verkställighet. 

Resultatöverföringar mellan åren inom den kommunala verksamhetens driftredovisning 
tillämpas inte.  

 

4.2 Investeringsbudget/investeringsplan  
Investeringsbudgeten/investeringsplanen innehåller en plan för investeringar för en period 
av tre år. Lokalförsörjningsplanen, som innehåller förvaltningens bedömning av lokalbehovet 
för de kommande 10 åren, utgör en bilaga till budgetdokumentet.  

Investeringar som finns upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen beslutas efter 
särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt understigande 5 mnkr och som finns 
upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Objekt överstigande 5 mnkr eller som saknas i investeringsbudgeten/investeringsplanen ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i 
investeringsbudgeten/investeringsplanen kan upp till 0,5 mnkr beslutas av beredande 
utskott.  

Samtliga investeringar överstigande 0,5 mnkr inom den kommunala organisationen ska 
beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande från 
ekonomichef.  

Investeringar som beräknas omfatta flera år beslutas för hela perioden vid det första 
beslutstillfället. 

Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag som fortsätter över årsskiftet sker 
genom begäran om ombudgetering per projekt och beslutas av kommunfullmäktige. 
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4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa det ekonomiska utfallet för beslutade 
investeringsprojekt.  

Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mnkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisning sker under särskild underrubrik i investeringsredovisningen. 

 

4.3 Resultatuppföljningar  
För april, augusti och december lämnas en ekonomisk uppföljning samt uppföljning av 
verksamhetsmål. Augusti månads uppföljning utgör delårsbokslut och december månads 
uppföljning utgör årsbokslut. Dessa tre uppföljningar redovisas till kommunfullmäktige.  

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan uppföljning av verksamhetsmål, sker per 
februari och oktober månad. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Övriga 
månader, förutom januari och juli månad, görs månadsuppföljningar från enhetschefsnivå 
till kommunchefsnivå. Uppföljningsprocessen för kommunen sker enligt särskilt antaget 
styrdokument, som har sin utgångspunkt i riktlinjerna för ekonomisk styrning, som fastställs 
av kommunchef. 

5 Kommunala bolag 
Kommunens bolag styrs i huvudsak via de ägardirektiv som kommunfullmäktige har 
fastställt. All ekonomisk planering relaterat till den kommunala organisationen styrs och 
samordnas via Ulricehamns Stadshus AB. Detta innebär bland annat att:  

- Dotterbolagens driftbudgetar ska vara behandlade av moderbolagets styrelse.  

- Bolagen ska redovisa sin investeringsplan i kommunkoncernens budgetdokument. 
Samtliga objekt överstigande 1 mnkr ska vara specificerade. Dotterbolagens 
investeringsplan ska vara behandlade i moderbolagets styrelse.  

- Negativa avvikelser inom dotterbolagens drift- och investeringsbudget ska 
kommuniceras med moderbolaget.  

- Bolagens bokslutsdispositioner tas fram av respektive dotterbolag i dialog med 
moderbolaget. 

- Samtliga bokslutsdispositioner ska vara godkända av moderbolagets styrelse.   
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Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar 
på Ekero 
Dnr 2018/823 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på 
korttiden och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i driftbudgeten för 2019. 
Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en ändringsbudget/tilläggsbudget 
när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet om nivån på statsbidragen till 
kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då behöva vägas mot behov inom 
andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen om utvecklingen av behovet 
inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie budget- och 
verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpa platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-09 från tf servicechef m.fl. 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokal-
anpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att 
iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-09 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
lokalanpassningar på Ekero 
Diarienummer 2018/823, löpnummer 59/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på 
korttiden och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i driftbudgeten för 2019. 
Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en ändringsbudget/tilläggsbudget 
när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet om nivån på statsbidragen till 
kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då behöva vägas mot behov inom 
andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen om utvecklingen av behovet 
inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie budget- och 
verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpa platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investering av lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att iordningsställa lokalerna och 
förbereda verksamheten. 
 
 
Kommunfullmäktige 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
  
 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
I och med att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård har SÄS börjat 
skriva ut patienter i en snabbare takt till kommunerna. Med anledning av ändrat arbetssätt 
på grund av den nya lagen har Vårdplaneringsteamet behövts stärkas upp ytterligare. De 
patienter som skrivs ut är i sämre skick än tidigare. Detta innebär att brukarna inte kan 
skrivas ut till ordinärt boende med utredningstid eller hemtjänst utan allt fler behöver en 
korttidsplats innan det är aktuellt att gå hem till ordinärt boende.  
 
Trycket på korttiden har därför ökat och man har utökat antalet platser på korttiden från 24 
till 30. Utökningen av korttidsplatserna har bland annat gjorts genom att dubbelbelägga vissa 
rum, vilket egentligen inte är önskvärt. Trycket på korttiden är också ett resultat av att det 
bor fler äldre med stora omsorgsbehov i ordinärt boende där anhöriga har behov av 
avlastning och korttiden används som växelvård.  
 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Utöver de ungefär 10 personer som är på korttiden och väntar på en plats på särskilt boende, 
finns det cirka 50 ansökningar om särskilt boende som ännu inte har utretts. När beslut har 
fattats i dessa ärenden kommer trycket på platser på särskilt boende öka ytterligare.  
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Önskvärt skulle vara om den kunde startas upp i maj, men i andra hand i augusti.  
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Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på korttiden 
och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. Detta skulle innebära att SÄS har 
patienter som inte behöver vara på sjukhus och därmed bidra till överbelastning, att 
patienter blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt, samt att kommunen kan få 
betalningsansvar för att vi inte tar hem patienterna inom rätt tid.  
 
Det kan också leda till att vi behöver köpa korttidsplatser eller platser på särskilt boende av 
andra kommuner eller av privata aktörer för att lösa de akuta problemen. Om vi inte lyckas 
verkställa gynnande beslut om särskilt boende inom 3 månader kan IVO ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Det kan leda till fördröjning av de insatser som den enskilde har behov av. Det blir en högre 
arbetsbelastning för personalen på korttiden, som i förlängningen riskerar att leda till ohälsa. 
Att öppna en ny avdelning på Ekero skulle innebära ökade kostnader med 5,1 mnkr på helår. 
Personal utgör merparten och det utökade behovet är beräknat till (tkr): 
 
Intäkter  
Hyror   356 
 
Kostnader 
1,0 sjuksköterska  600 
0,5 arbetsterapeut  250 
0,5 fysioterapeut  250 
Personal 9 platser  3 526 
Övrigt   100 
Avskrivning investering lokaler 733 
Totalt   5 103 
 
Avskrivningstiden på investeringen uppskattas till 3 år och anledningen till att den blir så 
kort är att det blir ett nytt samverkanshus med äldreboende i Gällstad under 2022. 
Lägenheterna är i dåligt skick och utslitna efter alla år av användning. Mycket revs när det 
ändrades till HVB-hem och slets hårt under den tiden. I princip handlar det om 
helrenovering av ytskikt, montage av kök i fyra lägenheter, våtrumsrenovering inklusive nytt 
porslin och golvbrunn. 
 
Verksamheten planeras starta upp i maj 2019 och då blir driftskostnaden för 2019 cirka 3,7 
mnkr. 
 
Att inte öppna upp ytterligare 9 platser på Ekero bedöms leda till ännu högre kostnader för 
kommunen. En beräkning visar att kostnaderna skulle kunna uppgå till 21,7 mnkr på helår 
enligt nedan: 
 
Betalningsansvar till SÄS 180 dagar     1,3 
Utökande hemtjänstinsatser för personer som sökt säbo   1,4 
9 köpta platser för att verkställa beslut om säbo   13,1 
Vite för 15 ej verkställda beslut     5,9 
Totalt     21,7  
 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten 
för 2019. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
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Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det nu aviserade ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i 
driftbudgeten för 2019. Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en 
ändringsbudget/tilläggsbudget när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet 
om nivån på statsbidragen till kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då 
behöva vägas mot behov inom andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen 
om utvecklingen av behovet inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie 
budget- och verksamhetsuppföljning under 2019. 
 
Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpta platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Sektorchef välfärd 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Magnus Andersson Crister Dahlgren 
Socialchef Verksamhetschef 
 Fastighet 
 Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 3 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Lokalanpassningar på Ekero 2 200
Objektnummer:

5 712

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 200 2 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 200 0 0 0 0 0 2 200

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 4 626 4 626 4 626 13 878
Övriga kostnader 200 200 200 600
Avskrivningar 733 733 733 0 0 0 2 200
Internränta 37 25 12 0 0 0 75
Summa kapitalkostnader 771 758 746 0 0 0 2 275
Summa kostnader 5 597 5 584 5 572 0 0 0 16 753
Externa intäkter 356 356 356 -1 068
Interna intäkter 0
Summa intäkter 356 356 356 0 0 0 -1 068
Driftskostnad, netto 5 241 5 228 5 216 0 0 0 15 685

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Uppskattat tre års avskrivningstid då nytt samverkanshus planeras stå färdigt 2022



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§  
 

Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför 
centralorten Ulricehamn 
Dnr 2018/247 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-02-01 från kanslichef 
2 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-02-01 

Tjänsteskrivelse svar på motion om 
Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 
Diarienummer 2018/247, löpnummer 4714/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-04-26 (§ 48) motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Förvaltningen har tagit följande perspektiv i beaktande vid utredningen av motionen. 
Ulricehamns kommun strävar efter att vara en tillgänglig kommun, för alla våra invånare. I 
begreppet tillgänglighet avseende kommunfullmäktiges sammanträden avses tillgänglighet 
för ledamöter, ersättare och åhörare. Det gäller åhörare både på plats och på distans via 
webbsändning. Vidare om att vi använder ändamålsenliga lokaler som alla kan ha 
tillgänglighet till, tekniska hjälpmedel som hörslinga och mikrofon samt adekvat utrustning 
för webbsändning. Lokalen måste dessutom ha plats för 49 platser med bord till de ordinarie 
ledamöterna, samt plats för eventuella ersättare, deltagande tjänstemän och åhörare. Om det 
finns lokaler utanför Ulricehamns stadshus som uppfyller ovan ställda krav på tillgänglighet 
kan kommunfullmäktiges ordförande enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestämma 
annan sammanträdesplats än stadshuset i Ulricehamn.   
 
I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Ulricehamn, antagen 2019-01-31, anges 
följande under § 8, ”Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i 
kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförande för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.” 
 
Förvaltningen anser därför motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 
 
 
Beslut lämnas till 
Arne Fransson (MP)  
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Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktionen 
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§  
 

Svar på motion om politisk närvaro under 
brukarrådsmöten 
Dnr 2018/444 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-16 från kanslichef 
2 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 

Mikael Levander (NU) 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-16 

Tjänsteskrivelse, Svar på motion om politisk närvaro 
under brukarrådsmöten på kommunens 
högstadieskolor 
 
Diarienummer 2018/444, löpnummer 3193/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionären hänvisar till att förslaget skulle innebära en modern form av medborgardialog.  
 
Brukarråd är en uttalad form av brukardialog. Brukardialog är något som sker mellan 
brukare av en tjänst (till exempel vårdnadshavare), och de som tillhandahåller den, själva 
verksamheten. I läroplanen (Lgr11) anges att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma 
ansvar för elevens skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och 
ungdomars utveckling och lärande. En del i detta utgörs av den dialog mellan hemmen och 
skolan som brukarråden innebär. I brukarråden vid Ulricehamns skolor finns rektor, 
representanter för föräldrar, personal och elever. De träffas regelbundet (en gång per termin) 
och tar upp frågor som kommit in från föräldrar, elever eller skolans representanter. 
 
Medborgardialog är en annan form av dialog som kräver beslut i kommunfullmäktige och 
följer en given process. Den är ett sätt att fördjupa och utveckla demokratin genom att man 
ger medborgarna möjlighet att ha synpunkter på en aktuell fråga eller ämne. Det måste 
finnas ett klart syfte med dialogen och en tydlig beskrivning av vad den ska handla om för att 
resultatet ska bli gott. Viktigast är att frågan som tas upp för dialog är påverkbar. Processen 
bör kännetecknas av struktur, avgränsningar samt vikten av dokumentation och 
återkoppling. Allt för att deltagarna ska känna det meningsfullt samt skapa förtroende för 
den politiska processen och få fram bra underlag för politiskt beslut. Det finns olika sätt att 
genomföra en medborgardialog på. Beroende på vilken grad av delaktighet politiken önskar 
från deltagarna och beroende på vad frågan/ämnet är.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 
Mikael Levander (NU) 

 
 
Beslut lämnas till 
Mikael Levander (NU)  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
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§  
 

Kommunstyrelsens internbudget 2019 
Dnr 2018/819 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om budget för 2019 och flerårsbudget 2020-2021. 
Kommunstyrelsens budget för 2019 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt 
från den ekonomiska ramen 2018 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om. 
Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar 
har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna 
hyresförändringar mm. 
 
Under 2019 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i 
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
2 Kommunstyrelsens internbudget 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2019 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-10 

Tjänsteskrivelse - kommunstyrelsens internbudget 
2019 
Diarienummer 2018/819, löpnummer 105/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om budget för 2019 och flerårsbudget 2020-2021. 
Kommunstyrelsens budget för 2019 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt 
från den ekonomiska ramen 2018 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om. 
Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar 
har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna 
hyresförändringar mm. 
 
Under 2019 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i 
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2019 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens budget för 2019 har fördelats per verksamhet utifrån den ram som gällde 
för 2018. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om har lagts till.  Justeringar 
har även gjorts för kostnadsökningar pga. höjda ersättningar, justeringar mellan 
verksamheterna där överflyttningar gjorts till följd av förändrad organisation, kompensation 
för kapitalkostnader samt interna hyresförändringar mm. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 innebär att det görs anpassningar och 
omfördelningar av resurser motsvarande ca 0,5 procent av omsättningen i driftbudgeten. I 
förslaget till internbudget har det totala anpassningskravet fördelats sektorsvis baserat på 
verksamheternas ekonomiska omsättning (bruttokostnader): 
 
 
Kommunledningsstab 0,5 mnkr 
Sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 0,3 mnkr 
Sektor välfärd 2,8 mnkr 
Sektor lärande 2,7 mnkr 
Sektor service 1,1 mnkr 
 
I budget finns även beslut om medel avsatt i en central lönepott att fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Medel har fördelats till 
verksamheterna avseende 2018 års avtals påverkan på 2019. Nytt löneavtal kommer tidigast 
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att gälla från 2018-04-01 respektive 2018-05-01 (Kommunal). Efter justeringarna uppgår 
anslaget för central lönepott 2019 till totalt ca 26,5 mnkr. 
 
Kommunledningsstab 
En ny funktion, planeringsfunktionen, inrättas i kommunledningsstaben. Den nya 
funktionen ska fungera som ett stöd för strategisk kompetensförsörjning, bemanning och 
schemaläggning. Bemanningsfunktionen som tidigare funnit under sektor service flyttas till 
planeringsfunktionen.  
 
Sektor service 
Bemanningsfunktionen flyttas till kommunledningsstabens planeringsfunktion.  
 
Övrigt 
Under 2019 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i 
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens internbudget 2019 

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

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  

 



KOMMUNSTYRELSENS 
INTERNBUDGET 2019 
 

 

   

  

 Budget 
2018 

Tillägg och 
justeringar Budget 2019 

         
Revision  1,5 0,0 1,5 
IT-nämnd  0,0 0,0 0,0 
Kommunstyrelsen  1 335,1 53,0 1 388,1 
Kommunledningsstab  91,0 2,0 93,0 
KS oförutsett  0,9 1,6 2,5 
Lönepott  6,1 20,4 26,5 
Licenser Microsoft  0,3 0,0 0,3 
         
Sektor miljö-och samhällsbyggnad  54,8 5,4 60,2 
         
Sektor välfärd  510,4 12,6 523,0 
varav:        
Sektorstöd Välfärd  12,6 -0,1 12,5 
Individ- och familjeomsorg  57,4 -2,8 54,6 
Funktionsnedsättning  24,3 1,9 26,2 
Äldreomsorg  72,8 1,6 74,4 
Beställning och kvalitet  343,3 12,0 355,3 
         
Sektor lärande  590,5 11,1 601,6 
varav:        
Sektorstöd Lärande  65,3 1,3 66,6 
Förskola  132,9 -0,3 132,6 
Grundskola  250 2,3 252,3 
Tingsholm  142,3 7,8 150,1 
         
Sektor service  81,1 -0,1 81,0 
         
TOTALT  1 336,6 53,0 1 389,6 
SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN  1 367,3 49,8 1 417,1 
TOTALT  30,7 -3,2 27,5 
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§  
 

Gallringsbeslut gällande ekonomiska handlingar 
Dnr 2018/726 
 
 
Sammanfattning 
Ekonomifunktionen bevarar (sparar för alltid) ett urval av var femte årgång av ekonomiska 
handlingar. Redovisningslagen ställer inte det kravet och det finns inte heller angivet i 
dokumenthanteringsplanen att dessa handlingar ska bevaras.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-21 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ekonomiska handlingar gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018 och 
bevarandet av typårgångar upphör. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-21 

Tjänsteskrivelse Gallringsbeslut gällande ekonomiska 
handlingar 
Diarienummer 2018/726, löpnummer 4143/2018 
 
Sammanfattning 
Ekonomifunktionen bevarar (sparar för alltid) ett urval av var femte årgång av ekonomiska 
handlingar. Redovisningslagen ställer inte det kravet och det finns inte heller angivet i 
dokumenthanteringsplanen att dessa handlingar ska bevaras.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ekonomiska handlingar gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018 och 
bevarandet av typårgångar upphör. 
 
 
Ärendet 
Ekonomifunktionen bevarar (sparar för alltid) ett urval av var femte årgång av ekonomiska 
handlingar. Redovisningslagen ställer inte det kravet och det finns inte heller angivet i 
dokumenthanteringsplanen att dessa handlingar ska bevaras. Utifrån dialog med riksarkivet 
och SKL framkommer att det finns en äldre rekommendation från 1951 att kommuner ska 
bevara ett urval av var tionde årgång och att det redan 1987 anges i gallringsråden att denna 
typ av bevarande inte ansågs vara meningsfull. Det kan dock vara av värde att spara 
ekonomiska transaktioner rörande större projekt för forskningsändamål. 
 
På grund av ovanstående behövs ett gallringsbeslut som gäller retroaktivt för dessa 
ekonomiska handlingar samt upphöra bevarandet av typårgångar. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Ekonomichef   
 
 
 

Lena Brännmar Viola Björklund 
Kanslichef Arkivarie 
Kanslifunktionen Kanslifunktionen 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov 
Dnr 2018/634 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma 
standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av 
lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet kan avsättas från anslaget för ”ej kända projekt” i investeringsbudgeten för 2018. 
Medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas 
i budget 2020.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för installation av 

tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-20 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
installation av tvättmaskiner och torktumlare i 
lägenheter på Ryttershov 
Diarienummer 2018/634, löpnummer 3810/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma 
standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av 
lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet kan avsättas från anslaget för ”ej kända projekt” i investeringsbudgeten för 2018. 
Medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas 
i budget 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma 
standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av 
lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet.  
I investeringen ingår montering och installation av nya tvättmaskiner och torktumlare i hus 
E-F, totalt 18 lägenheter. 
Investeringsutgiften kan upplevas som stor men är en konsekvens av att det inte är förberett 
med el, vatten och avlopp. Separat avloppspump måste också installeras eftersom 
avloppsrören måste dras upp i tak för att inte skadas. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i investeringsbudgeten 
för 2018.  
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet kan avsättas från anslaget för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018. 
Aktuella medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras 
i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas 
i budget 2020.  
 
Beslutsunderlag 

1 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för installation av 
tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov 

 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
T f Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef 
Fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Ryttershov hus E-F 580
Objektnummer:

5 710

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

580 580
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 580 0 0 0 0 0 580

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 15 15 15 15 15 15 90
Avskrivningar 58 58 58 58 58 58 348
Internränta 10 9 8 7 6 5 44
Summa kapitalkostnader 68 67 66 65 64 63 392
Summa kostnader 83 82 81 80 79 78 482
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 83 82 81 80 79 78 482

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökad elförbrukning och löpande underhåll



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 
Dnr 2018/800 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,0 mnkr. 
 
Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker 
miljö för barnen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl Park och lek 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för upprustning och utveckling av parker och lekplatser 2019, 1,0 mnkr 
kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-20 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
parker och lekplatser 
Diarienummer 2018/800, löpnummer 4696/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,0 mnkr. 
 
Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker 
miljö för barnen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för upprustning och utveckling av parker och lekplatser 2019, 1,0 mnkr 
kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1 mnkr. 
Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker 
miljö för barnen.  
Europanormerna har sedan 1999 reglerat kraven på säkerhet vad gäller de offentliga 
lekplatserna och dess lekplatsutrustning. Från 2009 har säkerhetskraven höjts ytterligare. 
Sedan 2001 har kommunen utöver centralortens offentliga lekplatser även åtagit sig att, utan 
krav på ersättning utföra eller bekosta underhåll av lekplatser som ingår i väg- och 
samhällsföreningarnas huvudmannaskap. Med det tog kommunen också på sig ansvaret att 
svara för säkerheten samt ansvaret för eventuella skador på person och egendom som kan 
uppkomma till följd av bristande säkerhetsåtgärder eller försumlighet i underhållet av 
lekplatserna. Kommunens parkansvarig ansvarar för att besiktning av lekplatserna sker 
löpande samt bedömer upprustningsbehovet. Sliten och dålig lekutrustning byts ut, allt i 
enlighet med europanormen.  
I investeringen inryms också en del nytillskott i våra parker och på allmän platsmark såsom 
att ersätta och byta ut parksoffor/möbler samt att ett antal träd kommer att nyplanteras.  
I budget för 2019 har det avsatts 1 mnkr för investering i parker och lekplatser. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
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1 investeringskalkyl Park och lek 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Peter Kinde 
Parkchef 
Kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ulf Meijer Sektor Service/Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, kr
Upprustning Park

och
lekplatsutrustning

1 000 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

####### #######
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto ####### 0 0 0 0 0 #######

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 600 000
Internränta 17 000 15 300 13 600 11 900 10 200 8 500 76 500
Summa kapitalkostnader 117 000 115 300 113 600 111 900 110 200 108 500 676 500
Summa kostnader 117 000 115 300 113 600 111 900 110 200 108 500 676 500
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 117 000 115 300 113 600 111 900 110 200 108 500 676 500

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



Ärendegången
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§  
 

Svar på uppdrag om strategi för att säkerställa att 
personer som enligt lag har rätt till boende får 
behovet tillgodosett inom rimlig tid 
Dnr 2018/526 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-10-25 förvaltningen i uppdrag att återkoppla till 
kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag 
(LSS) har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid. I förvaltningens 
rapport beskrivs att det finns en plan för att bygga nya gruppbostäder, samt att renovera 
befintliga och i samband med detta utöka antalet lägenheter.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-27 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens rapport godkänns. 
 
 
   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-27 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om strategi för att 
säkerställa att personer som enligt lag har rätt till 
boende får behovet tillgodosett inom rimlig tid 
Diarienummer 2018/526, löpnummer 4979/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-10-25 förvaltningen i uppdrag att återkoppla till 
kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag 
(LSS) har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid. I förvaltningens 
rapport beskrivs att det finns en plan för att bygga nya gruppbostäder, samt att renovera 
befintliga och i samband med detta utöka antalet lägenheter.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens rapport godkänns. 
 
 
Ärendet 
I kvartalsrapporten för kvartal 2 2018 fanns tre beslut enligt LSS om boende för vuxna 
(bostad med särskild service LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Anledningen till att besluten inte kunnat verkställas var att ledig bostad saknas. 
Kommunfullmäktige gav med anledning av detta 2018-10-25 förvaltningen i uppdrag att 
återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer 
som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid (KF 
§185/2018). 
 
Av de tre besluten om bostad för vuxna enligt LSS avser ett beslut servicebostad, och två 
beslut avser gruppbostad. Vad gäller beslut om servicebostad finns det inga behov av att 
bygga nya boenden eller liknande, utan det gäller att hitta en vanlig lägenhet i det ordinarie 
hyresbeståndet i kommunen som kan fungera för individen. 
 
För beslut om bostad för vuxna som avser boende i gruppbostad är kommunen i behov av att 
bygga nya boenden och att utöka platserna i befintliga boenden för att kunna erbjuda alla 
med behov av, och rätt till, insatsen ett boende.  
 
Avbruten upphandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 (§ 231/2015) att ställa sig bakom att upphandla 
boendeplatser i gruppbostad enligt LSS. Förvaltningen genomförde en upphandling men 
endast ett anbud kom in. Förvaltningen fattade beslut om att avbryta upphandlingen på 
grund av bristande konkurrens. Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 ( § 165/2017) att 
kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17 §321/2015 ansågs vara tillgodosett då upphandling 
hade genomförts.  
 
Med anledning av att det inte blev en gruppbostad på upphandling hamnade förvaltningen 
något efter i planeringen av antal platser på gruppbostäder, och det är en anledning till att vi 
beslut om boende enligt LSS inte har kunnat verkställas inom tre månader. Det pågår dock 
aktiviteter för att åtgärda detta och de beskrivs nedan.  
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Renovering av befintliga boenden samt evakueringsboende 
Det finns ett behov av att renovera några av de äldre befintliga gruppbostäderna för att de ska 
anpassas efter dagens lagkrav och standard. I samband med renoveringen av 2 
gruppbostäder kommer dessa att utökas med 1 plats per boende. Det finns i dagsläget 5 
lägenheter i varje aktuell gruppbostad och det kommer då att bli 6 platser per gruppbostad, 
totalt ökas antal lägenheter i dessa då från 10 till 12. 
 
Under renoveringstiden kommer evakueringsboende att skapas så att individerna har en 
plats att bo på under tiden när renoveringen pågår. På renoveringsboendet kommer 2 
boendeplatser att skapas, utöver de som behövs till de som är faktiskt boende på aktuella 
gruppbostäder idag. På så vis kan de två besluten om bostad för vuxna som avser 
gruppbostad verkställas. Efter tiden på evakueringsboendet finns det plats för dem på de 
renoverade gruppbostäderna som då har utökats med en plats vardera, som beskrivs ovan.  
 
Nya bostäder 
Det finns en planering för att bygga 4 nya gruppbostäder under det närmsta 8 åren. Den som 
är närmast i tur är i Stubos bostäder som ska byggas uppe vid Netto och rymma 6 lägenheter. 
Detta beräknas vara klart år 2020. 
 
Det finns också planer för uppförandet och ombyggnationen av området Tegelbruket som 
skulle möjliggöra ytterligare en gruppbostad.  
 
Externa placeringar 
Med anledning av att de nya gruppbostäder som planeras att byggas ligger något eller några 
år framåt i tiden är det i nuläget ont om platser på gruppbostäderna i kommunen. Fattas de 
fler beslut om att bevilja boende för vuxna enligt LSS som avser gruppbostad kommer det att 
bli svårt att verkställa under 2019. Detta kan innebära att kommunen får köpa boendeplatser 
från andra kommuner eller av privata företag. Om kommunen inte lyckas verkställa besluten 
inom rimlig tid, antingen i egen regi eller med köp av plats, kan kommunen få betala en 
avgift till IVO.  
 
Med anledning av att det inte finns platser på gruppbostäderna i kommunen kan man heller 
inte arbeta med att ta hem de personer som i dagsläget har beslut om bostad för vuxna i form 
av gruppbostad och som har verkställts i en annan kommun eller genom ett privat företag.   
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp trevliga 
infartsskyltar vid infarterna från Falköping och 
Gällstad 
Dnr 2015/196 
 
 
Sammanfattning 
Bengt G Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomstskyltar sätts upp vid 
infarten från Falköping och från Gällstad med texten "Välkommen till Ulricehamn -Åsundens 
pärla" och på baksidan kan det t.ex. stå: "Tack för besöket -välkommen åter". 
 
Digitala infartsskyltar finns idag i båda riktningarna längs riksväg 40. I dagsläget finns inga 
planer på att sätta upp skyltar vid infarten från Falköping och från Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-14 från kommunchef 
2 Medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid infarterna från Falköping 

och Gällstad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de informationsskyltar med karta och 
välkomsthälsning som idag finns vid de aktuella infarterna bedöms tillräckliga. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-14 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
sätta upp trevliga infartsskyltar vid infarterna från 
Falköping och Gällstad 
Diarienummer 2015/196, löpnummer 896/2017 
 
Sammanfattning 
Bengt G Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomstskyltar sätts upp vid 
infarten från Falköping och från Gällstad med texten "Välkommen till Ulricehamn -Åsundens 
pärla" och på baksidan kan det t.ex. stå: "Tack för besöket -välkommen åter". 
 
Digitala infartsskyltar finns idag i båda riktningarna längs riksväg 40. I dagsläget finns inga 
planer på att sätta upp skyltar vid infarten från Falköping och från Gällstad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de informationsskyltar med karta och 
välkomsthälsning som idag finns vid de aktuella infarterna bedöms tillräckliga. 
 
 
Ärendet 
Bengt G Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomstskyltar sätts upp vid 
infarten från Falköping och från Gällstad, enligt följande. 
 
”I många städer runtom i Sverige och även inom mindre samhällen i vår kommun, finns det 
trevliga infartsskyltar med texten: Välkommen till Dalum t.ex. Ulricehamn sägs vilja 
välkomna både turister och stadigboende – varför kan inte kommunen kosta på sig att leva 
upp till denna målsättning genom att även i praktiken göra att resande känner sig välkomna? 
Jag föreslår därför, att skyltar sätts upp vid infarten från Falköping och söderifrån Gällstad 
med texten t.ex.:  
"Välkommen till Ulricehamn -Åsundens pärla" och på baksidan kan det t.ex. 
stå: "Tack för besöket -välkommen åter" 
Med tanke på att många kommer resande från utlandet skulle texten även vara översatt till 
engelska och tyska.” 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen 2011-02-28 § 43 
för besvarande. 
 
Ärendet har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB som lämnat ovanstående svar.  
  
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid infarterna från Falköping 
och Gällstad 

 
Beslut lämnas till 
Bengt G Eriksson 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 
Kommunchef 
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Håkan Sandahl Camilla Palm 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Näringsliv Ulricehamn AB 
  

                 Ida Josefsson 
                 Utredare 
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° ‘ ULRICE MNS KOMMUN
KOM UNSTYHELSEN

Ulricehamns Kommun

Från: bengtgoran.eriksso@tele2.se[bengtgoran.erikss0n@te e*2‘.‘§e] 'U2'
Skickat: den 26 februari 2011 15:48
Till: Ulricehamns Kommun .  .

Ämne: medborgarförslag DW., v _  ,'\ D'a"39',anb°t°ckn'
,.«,/c’//Au/tz « o

Härmed bifogar undertecknad följande medborgarförslag:

Förslag 3.

Imånga städer runtom iSverige och även inom mindre samhällen vår
kommun, firms det trevliga infartsskyltar med texten: Välkommen
till Dalum t.ex.

Ulricehamn sägs vilja välkomna både turister och stadigboende -varför
kan inte kommunen kosta  på  sig att leva upp till denna målsättning
genom att även i praktiken göra att resande känner sig välkomna?
Jag förslår därför  ,  att skyltar sätts upp vid infarten från Falköping och i
söderifrånfrån Gällstad med texten tex: \

"Välkommen till Ulricehamn -Åsundens pärla" och på baksidan kan det t.ex.
stå: "Tack för besöket -välkommen åter"

Med tanke på att många kommer resande från utlandet skulle texten även vara
översatt till engelska och tyska.

mvh

Bengt G. Eriksson
Utsiktsg.  3
523 32  Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag om parkourpark i 
Stadsparken 
Dnr 2017/576 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Herbert Rosenberg att det ska anläggas en parkourpark i 
Stadsparken. Beräknad kostnad för en anläggning är ca 300–500 tkr. En diskgolfbana 
planerar att anläggas i stadsparken som kommer öka aktiviteten i parken. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-11 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att platsen inte är lämplig samt att ekonomiska 
medel inte finns avsatta. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-11 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
parkourpark i Stadsparken 
Diarienummer 2017/576, löpnummer 4695/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Herbert Rosenberg att det ska anläggas en parkourpark i 
Stadsparken. Beräknad kostnad för en anläggning är ca 300–500 tkr. En diskgolfbana 
planerar att anläggas i stadsparken som kommer öka aktiviteten i parken. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att platsen inte är lämplig samt att ekonomiska 
medel inte finns avsatta. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Herbert Rosenberg att det ska anläggas en parkourpark i 
Stadsparken. Herberts motivering är att få folk att röra på sig mera och genom detta få 
motion.  
Förvaltningen har inga ekonomiska medel att anlägga en parkourpark. Beräknad kostnad för 
en anläggning är ca 300–500 tkr. De öppna ytorna är viktiga i stadsparken då de används till 
fria aktiviteter. Dessutom planeras en diskgolfbana att anläggas i stadsparken som kommer 
öka aktiviteten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken 
 
Beslut lämnas till 
Herbert Rosenberg 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Parkchef 
 Kommunservice 
 Sektor service 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att göra kontroll och 
underhåll på träd som växer utmed Allévägen, 
Hökerum 
Dnr 2017/806 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rob Wahlström att man utför 
kontroll och underhåll av träden som finns utmed Allévägen i Hökerum. Verksamheten 
arbetar med en ansökan till Länsstyrelsen för dispens från biotopskyddet som allén lyder 
under. Anledningen till ansökan är verksamheten ser att ett par träd behöver bytas ut. 
Beskärningen av grenar kan verksamheten göra utan denna dispens och det planeras att 
utföras inom en snar framtid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-26 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som växer utmed 

Allévägen, Hökerum 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget beviljas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-26 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
göra kontroll och underhåll på träd som växer utmed 
Allévägen, Hökerum 
Diarienummer 2017/806, löpnummer 4387/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rob Wahlström att man utför 
kontroll och underhåll av träden som finns utmed Allévägen i Hökerum. Verksamheten 
arbetar med en ansökan till Länsstyrelsen för dispens från biotopskyddet som allén lyder 
under. Anledningen till ansökan är verksamheten ser att ett par träd behöver bytas ut. 
Beskärningen av grenar kan verksamheten göra utan denna dispens och det planeras att 
utföras inom en snar framtid. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget beviljas. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rob Wahlström att man ska utför 
kontroll och underhåll av träden som finns utmed Allévägen i Hökerum. Verksamheten 
arbetar med en ansökan till Länsstyrelsen för dispens från biotopskyddet som allén lyder 
under. Anledningen till ansökan är verksamheten ser att ett par träd behöver bytas ut. 
Beskärningen av grenar kan verksamheten göra utan denna dispens och det planeras att 
utföras inom en snar framtid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som växer utmed 
Allévägen, Hökerum 

 
Beslut lämnas till 
Rob Wahlström 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice   
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Parkchef 
 Kommunservice 
 Sektor service 
  
Ulf Meijer  
Verksamhetschef kommunservice  
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 04.12.2017 13:20:27
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
Förslag gällande Allévägen i Hökerum.
Vägen är kantat med stora gamla lönnar.
Några gånger per år, när det blåser mycket, blåser det ner stora grenar på vägen.
Vårt förslag är att göra kontroll och underhåll på dessa träd.
M.v.h. fam. Wahlström.

Förnamn: Rob
Efternamn: Wahlström
E-post: r208876@hotmail.com
Adress: Allévägen 1
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§  
 

Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder i 
Ulricehamns centrum 
Dnr 2018/609 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Ekenberg att parkeringshus uppförs inom 
fastigheterna Duvan 11 och Lärkan 12, att Nygatan och Bogesundsgatan omvandlas till 
gångfartsområden samt att parkeringsförbud införs på del av Rådhusgatan, mellan 
Stenbocksgatan och Nygatan. 
 
Det finns gott om lediga parkeringar inom gångavstånd från centrum. Genom att tids-
begränsa flera av de mest centralt belägna platserna görs dessa tillgängliga för de som har 
kortare ärenden. Detta leder till ett bättre utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser och är 
mera kostnadseffektivt än att uppföra nya parkeringsanläggningar. 
 
Ett område eller en gata får klassas som gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart. Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med Nygatans beslutade 
utformning och inte heller med Bogesundsgatans funktion och utformning. 
 
Då tillräckligt utrymme finns på Rådhusgatan är det motiverat att tillåta parkering på minst 
en sida för att underlätta för besökare till de bostäder som finns utmed gatan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. Vad avser uppförande av parkeringshus är detta inte ekonomiskt 
motiverat då de platser som finns inom gångavstånd från centrum inte är fullbelagda. Vad 
avser reglering av Nygatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med beslutad 
inriktning för gatans utformning. Vad avser reglering av Bogesundsgatan som 
gångfartsområde är detta inte förenligt med gatans funktion och utformning. Vad avser 
införande av parkeringsförbud på Rådhusgatans norra sida saknas motiv för detta. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-10 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 
Diarienummer 2018/609, löpnummer 4626/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Ekenberg att parkeringshus uppförs inom 
fastigheterna Duvan 11 och Lärkan 12, att Nygatan och Bogesundsgatan omvandlas till 
gångfartsområden samt att parkeringsförbud införs på del av Rådhusgatan, mellan 
Stenbocksgatan och Nygatan. 
 
Det finns gott om lediga parkeringar inom gångavstånd från centrum. Genom att tids-
begränsa flera av de mest centralt belägna platserna görs dessa tillgängliga för de som har 
kortare ärenden. Detta leder till ett bättre utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser och är 
mera kostnadseffektivt än att uppföra nya parkeringsanläggningar. 
 
Ett område eller en gata får klassas som gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart. Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med Nygatans beslutade 
utformning och inte heller med Bogesundsgatans funktion och utformning. 
 
Då tillräckligt utrymme finns på Rådhusgatan är det motiverat att tillåta parkering på minst 
en sida för att underlätta för besökare till de bostäder som finns utmed gatan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. Vad avser uppförande av parkeringshus är detta inte ekonomiskt 
motiverat då de platser som finns inom gångavstånd från centrum inte är fullbelagda. Vad 
avser reglering av Nygatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med beslutad 
inriktning för gatans utformning. Vad avser reglering av Bogesundsgatan som 
gångfartsområde är detta inte förenligt med gatans funktion och utformning. Vad avser 
införande av parkeringsförbud på Rådhusgatans norra sida saknas motiv för detta. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Ekenberg att parkeringshus uppförs inom 
fastigheterna Duvan 11 och Lärkan 12, att Nygatan och Bogesundsgatan omvandlas till 
gångfartsområden samt att parkeringsförbud införs på del av Rådhusgatan, mellan 
Stenbocksgatan och Nygatan. 
 
Kommunens utredning visar att de mest centralt belägna parkeringsplatserna ofta är 
fullbelagda men att det finns gott om lediga parkeringar inom gångavstånd från centrum. 
Många centralt belägna platser upptas av de som arbetar i centrum och av pendlare. Genom 
att tidsbegränsa flera av de mest centralt belägna platserna kommer de som parkerar en hel 
dag att tvingas söka sig till andra platser, inom gångavstånd från centrum, och de mest 
centralt belägna platserna görs tillgängliga för de som har kortare ärenden. Detta leder till ett 
bättre utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser och är mera kostnadseffektivt än att 
uppföra nya parkeringsanläggningar. 
 
Ett område eller en gata får klassas som gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
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hastighet än gångfart. För att omvandla en traditionell gata med åtskilda kör- och gångbanor 
till gångfartsområde krävs att gatans fysiska utformning förändras så att olika trafikslag inte 
ges skilda banor och att det blir uppenbart att övrig trafik alltid ska anpassa sig till de gående.  
 
Nygatan trafikeras av ca 1 700 fordon per dygn. Enligt beslut av Kommunstyrelsen § 18/2017 
ska utbyggnad av gång- och cykelbana längs med gatan prioriteras. I samband med planering 
av nämnda utbyggnad kommer gatans reglering för trafikering och parkering att utredas. 
Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med en utbyggd gång- och cykelbana. 
 
Bogesundsgatan trafikeras av ca 8 200 fordon per dygn och är i kommunens trafikledsplan 
utpekad som huvudgata vilket innebär att gatans huvudsakliga trafikuppgift är att ta hand 
om trafiken mellan tätortens olika delar. Utformningen ska vara sådan att fordons-
trafikanterna väljer huvudgatan framför omkringliggande gator. Vidare trafikeras gatan 
dagligen av ca 100 bussar i tidtabellslagd kollektivtrafik vilket ställer krav på god 
framkomlighet. Gatan ingår i centralortens övergripande cykelnät och planering pågår för att 
bygga ut cykelbanan längs med gatan, KS § 18/2017. För gående finns behov att på ett säkert 
sätt kunna korsa gatan för att ta sig till och från centrum. De tre mest frekvent använda 
passagerna har iordningställts med förhöjda övergångställen under 2017. Med hänsyn till 
den stora trafikmängden och kravet på framkomlighet är separation av olika trafikslag 
lämplig för gatan. Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med gatans funktion och 
utformning. 
 
På Rådhusgatan, mellan Stenbocksgatan och Nygatan, råder parkeringsförbud på gatans 
södra sida. Då tillräckligt utrymme finns är det motiverat att tillåta parkering på minst en 
sida av gatan för att underlätta för besökare till de bostäder som finns utmed gatan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 
 
Beslut lämnas till 
Gunnar Ekenberg 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.10.2018 13:58:42
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:

Säkerhets höjande trafikåtgärder i Ulricehamns centrum.
Med en allt över tid ökande motorfordons trafik i de centrala delarna av staden,
torde en förändring av beteendemönstren i fordonsframförandet, vägledas av nya
försiktighetsåtgärder i gatumiljön i stadens centrum. De oskyddade trafikanterna är
en utsatt grupp, då i synnerhet barnen som på sin väg till och ifrån skolorna bör
åtnjuta ett ökat skydd. En central del i genomförandet är en väsentligt förbättrad
parkeringsutformning i stadens centrala delar.
Jag vill då lämna följande förslag till förbättringar, och som syftar till en lugnare och
framförallt säkrare trafiksituation i stadens centrum.
1. På landamäret bakom stadshuset, som idag är parkeringsplats, skall ett
parkeringshus uppföras i fyra plan med ett däck under nuvarande parkeringsdäck
och ett i nuvarande nivå samt två ovanför detsamma.
2. Ett annat parkeringshus kan med fördel uppföras på platsen som är parkering
söder om Bogesunds skolan, i hörnet Nygatan Lärkgatan. Lämpligt att uppföras i
tre plan.
3. Omvandla Nygatan i sin hela längd till Gårdsgata.
4. Bogesundsgatan. från anslutningen vid Jägargatan till Sparbanksrodellen bör
också omvandlas till Gårdsgata.
5. Rådhusgatan , från Stenbocksgatan till Nygatan skall vara en parkeringsfri son.

Förnamn: Gunnar
Efternamn: Ekenberg
E-post: gu.ekenberg@telia.com
Adress: Rådhusgatan 9 A



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-01-28 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga gångväg 
fram till lekplatsen Herrahagen 
Dnr 2018/633 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår att man anlägger en gångväg fram till 
lekplatsen Herrahagen. Verksamheten konstaterat att en gångväg enligt förslaget vore 
rimligt. En plan för genomförandet är att bygga gångvägen under 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget bifalles och en gångväg planeras och byggs under 2019. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-20 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
anlägga gångväg fram till lekplatsen Herrahagen 
Diarienummer 2018/633, löpnummer 4861/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår att man anlägger en gångväg fram till 
lekplatsen Herrahagen. Verksamheten konstaterat att en gångväg enligt förslaget vore 
rimligt. En plan för genomförandet är att bygga gångvägen under 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalles och en gångväg planeras och byggs under 2019. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Marcus Tidebrink att man anlägger 
en gångväg fram till lekplatsen Herrahagen. Verksamheten har varit på platsen och 
konstaterat att en gångväg enligt förslaget vore rimligt. En plan för genomförandet är att 
bygga gångvägen under 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen 
 
Beslut lämnas till 
Marcus Tidebrink   
Tf Sevicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Parkchef 
 Kommunservice 
 Sektor service 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 10.10.2018 17:57:37
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:

Anlägga gångväg hela vägen fram till lekplatsen Herrahagen, som det är nu så är
det svårt att ta sig ändå fram till lekplatsen med större barnvagn då den är
omgärdad av gräsmatta. Speciellt svårt att ta sig dit på vintern, då snö på hela
grönytan ställer till det. Gångväg behöver ej asfalteras, räcker med grusgång eller
dyl. Bara den skottas av på vintern.

Förnamn: Marcus
Efternamn: Tidebrink
E-post: marcus_tidebrink@hotmail.com
Adress: Ryttarevägen 7, 523 38 Ulricehamn
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§  
 

Svar på Medborgarförslag om utökade öppettider i 
simhallen 
Dnr 2018/657 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in från Lisa Gassner där hon föreslår att öppettiderna i 
simhallen ska utökas. Framför allt är det morgonsimmet som förslås utökas i tid. 
Bakgrunden är att förslagsskrivaren upplever att det är trång och att det försvårar för 
möjligheterna att simma. Att ytterligare utöka tiden för morgonbad är svårt då det innebär 
utökat personalbehov för bland annat städning och lokalvård. Det är inte möjligt i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-02 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om utökade öppettider i simhallen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-02 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om 
utökade öppettider i simhallen 
Diarienummer 2018/657, löpnummer 4983/2018 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in från Lisa Gassner där hon föreslår att öppettiderna i 
simhallen ska utökas. Framför allt är det morgonsimmet som förslås utökas i tid. 
Bakgrunden är att förslagsskrivaren upplever att det är trång och att det försvårar för 
möjligheterna att simma. Att ytterligare utöka tiden för morgonbad är svårt då det innebär 
utökat personalbehov för bland annat städning och lokalvård. Det är inte möjligt i dagsläget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in från Lisa Gassner där hon föreslår att öppettiderna i 
simhallen ska utökas. Framför allt är det morgonsimmet som förslås utökas i tid. 
Bakgrunden är att förslagsskrivaren upplever att det är trång och att det försvårar för 
möjligheterna att simma. 
Under 2018 utökades öppettiderna för morgonbad. Idag är det morgonbad, tisdag, torsdag 
och fredag klockan 6.30 till 8.30. Tidigare började morgonbadet klockan 7. Utökningen 
gjordes efter enkätundersökning på badet.  
Att ytterligare utöka tiden för morgonbad är svårt då det innebär utökat personalbehov för 
bland annat städning och lokalvård. Det är inte möjligt i dagsläget. 
Under 2019 kommer en förändrändring vad gäller morgonbadet att införas, det kommer då 
endast vara öppet för sim- och motionsverksamhet. Tidigare så har det varit öppet för 
allmänheten, vilket inneburit att det även varit öppet för lek. Detta kommer troligen att 
påverka positivt vad gäller upplevelsen för morgonbadare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om utökade öppettider i simhallen 

 
Beslut lämnas till 
Lisa Gassner   
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.10.2018 08:37:03
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:

Utökade öppettider i simhallen.
De mornar simhallen är öppen är det ofta trångt, vilket försvårar möjligheterna att
simma. Skulle därför önska ytterligare öppettider. Gärna ännu tidigare (klockan
06:00?) de mornar hallen är öppen, och även öppet på onsdagmornar.

Förnamn: Lisa
Efternamn: Gassner
E-post: lisa.gassner@lm.se
Adress: Rektorsvägen 28
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Direktionsprotokoll 2018-12-07 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 Västra 

Götalandsregionen – Ulricehamns kommun 2018-10-02 
3. Styrelseprotokoll 2018-12-12 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
4. Direktionsprotokoll 2018-12-14 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2018-01-07 

 

Tjänsteskrivelse informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-02-07 
2018/787, löpnummer 4836/2018 
 
Sammanfattning 

1. Direktionsprotokoll 2018-12-07 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 Västra 

Götalandsregionen – Ulricehamns kommun 2018-10-02 
3. Styrelseprotokoll 2018-12-12 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
4. Direktionsprotokoll 2018-12-14 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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