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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
1. Justering, i tur att justera är Adela Brkic Carlsson (L), tisdag 10 september  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Information om ekonomi och sjukskrivningstal 2018/807 
6. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-09-05 2019/16 
7. Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl. 2017/503 
8. Antagande detaljplan Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. 2017/742 
9. Försäljningsprospekt kvarteret Domherren 2019/95 
10. Delegation för bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro 

samt disponera konton för ekonomiska transaktioner 
2019/406 

 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
11. Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energi- och miljöcenter"   

Föredragning 
2015/599 

12. Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 2019 2019/28 
13. Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande asylsökande barn som 

fyller 18 år under asylprocessen   Föredragning 
2019/452 

14. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 2019/411 
15. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2018 
2019/384 

16. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) 

2019/423 

17. Svar på motion om att utveckla redovisningen av motioner och 
medborgarförslag 

2018/307 

18. Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 2018/540 
19. Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 2018/592 
20. Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 2018/671 
21. Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck 2019/54 
22. Svar på motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid 

volontärernas årliga träff 
2019/68 

23. Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre 2019/189 
24. Svar på motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på 

kommunens äldreboenden 
2019/192 

25. Svar på motion om nödsändare för behövande inom kommunens 
verksamheter 

2019/194 

26. Svar på motion angående införande av trafiksäkerhetsgrupp 2019/291 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
27. Regler för flaggning 2019/217 
28. Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 2019/298 
29. Reviderade riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och 

fritidsanläggningar 
2019/302 

30. Revidering av Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun 2019/366 
31. Revidering av kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019/398 
32. Habiliteringsersättning 2019 2019/297 
33. Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 2019/396 
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34. Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och byggnämnden, miljöenheten samt 
begäran om ytterligare resurser 

2019/265 

35. Avslut och permutation av stiftelsen Grundskolans samfond 2019/382 
36. Svar på initiativärende Revidering av kostplan för ökad servering av nöt- 

och fårkött i kommunens verksamhet 
2019/93 

37. Svar på medborgarförslag om att inrätta en hjälpinsats för de invånare som 
inte har kunskap eller tillgång till internet. 

2017/724 

38. Svar på medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen 2018/571 
39. Svar på medborgarförslag om upprensning i Ätran 2018/649 
40. Svar på medborgarförslag om att ta bort del av första Boråsvägen 2018/688 
41. Svar på medborgarförslag om att stänga Brunnvägen vid lämplig plats för 

genomfart 
2018/710 

42. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan avfart 
till Boarp och bensinmacken 

2019/35 

43. Svar på medborgarförslag om ny industri och handelsplats 2019/122 
44. Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa 2019/126 
45. Svar på medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 2019/125 
46. Svar på medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 2019/132 
47. Svar på medborgarförslag om staket runt småbarnsleken i Ulricaparken 2019/290 
48. Svar på medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga 

till årskurs 6 på Vistaholm 
2019/323 

49. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-09-05 2018/787 
 
 

Hålltider under dagen  
 
Kl. 8.00 - 8.30  
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter  
- ärenden som ska behandlas på den slutna delen av mötet 
 
Kl. 8.30 – 12.00 – Gemensam arbetsgrupp (inkl. fika) 
 

 Slutrapport skolutredning F – 6 
 

 Förslag avseende sim- och sporthallen 
 

 Samverkansprocess för psykisk hälsa, ex hemmasittare, skolresultat 
 
Kl. 13.00 – 13.30 
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 13.30-15.00 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 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-09-05 
Dnr 2019/16 
 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.10 

Nr 299/2019 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2019-05-15 

1.16 

Nr 279/2019 
Nr 2016/596 
Ta ställning till krav på skadestånd eller andra ersättningskrav riktade mot 
kommunen 
Sektorchef 2019-03-28 

1.23 

Nr 341/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Enhetschef 2019-05-20 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 282/2019, 283/2019, 302/2019, 304/2019, 309/2019, 314-315/2019, 

319/2019, 324/2019, 345/2019, 346/2019 
Nr 2019/329, 2019/237, 2019/134, 2019/343, 2019/272-273, 2019/275, 
2019/270, 2019/274 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-17 
Sektorchef  2019-05-14 
Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-05-14, 2019-05-17, 2019-05-06 

2.19 Nr 436/2019 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2019-05-23 

2.21 Nr 435/2019 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2019-02-20 

3 Ekonomiärenden 

3.21 

Nr 293/2019 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och/eller tjänster för verksamhetsövergripande avtal 
Upphandlingschef 2019-05-13 

3.23 
Nr 321/2019 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med 
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inköpscentraler 
Upphandlingschef 2019-05-17 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 305/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-15 

4.6 

Nr 328/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-22 

4.7 

Nr 281/2019, 296/2019, 306/2019, 327/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringschef 2019-05-22 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-08, 1019-05-09, 2019-05-14 

4.9 

Nr 342-343/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2019-05-20 

4.10 

307/2019 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark och exploateringsingenjör 2019-05-17 

4.13 

Nr 290/2019, 348/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-05-10 

4.14 

Nr 344/2019 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och över3enskommelser, liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
verksamhetschef fastighet 2019-01-30 

4.16 

Nr 340/2019, 461/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2019-05-15, 2019-05-22 

4.18 

Nr 278/2019, 284/2019, 288/2019, 289/2019, 294/2019, 303/2019, 310-
311/2019, 320/2019, 322/2019, 336/2019 
2019/322, 2019/324, 2019/334, 2019/318, 2019/345, 2019/352, 2019/350, 
2019/351, 2019/353, 2019/364 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-07, 2019-05-08, 2019-05-09, 
2019-05-10, 2019-05-14, 2019-05-15, 2019-05-17, 2019-05-20, 2019-05-24 

5 Fritidsärenden 
6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 287/2019, 291/2019, 300-301/2019, 316/2019, 317/2019, 318/2019, 
325/2019, 334-335/2019, 375/2019, 377/2019, 399/2019, 438/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Kommunchef 2019-02-01 
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-15, 2019-05-20, 2019-05-16, 2019-05-18, 
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2019-05-21 
Verksamhetschef 2019-05-02, 2019-04-17 

7.2 

Nr 434/2019 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-04-29 

7.7 

Nr 285/2019, 292/2019, 308/2019, 312/2019, 313/2019, 329-333/2019, 
338/2019, 370/2019, 371/2019, 372/2019, 373/2019, 374/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
månader 
Enhetschef 2019-05-10,2019-04-16, 2019-04-21, 2019-04-24, 2019-05-13, 
2019-05-17, 2019-05-28 
Rektor 2019-05-02, 2019-05-13,2019-05-16, 2019-05-17, 2019-05-21, 2019-
06-03 
Verksamhetschef 2019-01-08, 2019-05-23 

7.11c 

Prövning av löneförmån under avstängning ”med bibehållen lön under 
ledighetenligt AB §§ 32 upp till 3 dagar” 
 

7.12  
8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 337/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2019-05-23 

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

11.16 Nr 280/2019 
2019/223 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada 
Verksamhetschef 2019-04-29 

11.31 a Nr 402-403/2019, 404/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2019-03-05, 2019-05-15 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 286/2019, 298/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-04-29, 2019-05-12 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 277/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2019-04-10 
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21.2 

Nr 295/2019, 297/2019, 323/2019, 326/2019, 339/2019, 382/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-03-25, 2019-05-10, 2019-05-20, 2019-
05-21, 2019-05-23 

  
 Beslut tagna enligt ny delegationsordning antagen 2019-06-03 
1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 354/2019, 413/2019, 454/2019 
Nr 2019/90 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Enhetschef 2019-06-12, 2019-07-03 
Verksamhetschef 2019-06-05 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 349/2019, 363/2019, 389-391/2019, 392/2019, 432/2019 

Nr 2019/237, 2019/47, 2019/46, 2019/237 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2019-06-11, 2019-06-28 
Gatuingenjör 2019-06-03 
Verksamhetschef 2019-06-17 

2.5 Nr 362/2019 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Rektor 2019-06-04 

2.15 Nr 364/2019 
Nr 2019/253 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyre 

2.17 Nr 397/2019 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
Ordförande 2019-06-19 

2.20 Nr 437/2019 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2019-06-13 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 418/2019, 420/2019, 455/2019 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2019-06-24, 2019-07-05 

3.17 

Nr 458/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-07-09 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.7 

Nr 417/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
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fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-06-24 

5.8 

Nr 456/2019, 459/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-07-08, 2019-07-10 

5.10 

Nr 358/2019, 367/2019, 379/2019, 405/2019, 421/2019, 444/2019, 
453/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-07, 2019-06-10, 2019-06-
14, 2019-06-20, 2019-06-25, 2019-06-26 

5.14 

Nr 355/2019, 356/2019, 361/2019, 380/2019, 381/2019, 400/2019, 
409/2019, 431/2019, 433/2019, 446/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-06-05, 2019-06-10, 2019-06-14, 2019-06-19, 
2019-06-26, 2019-06-28, 2019-07-04 
Handläggare 2019-06-20 

5.15 

Nr 457/2019 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga upp 
och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2019-06-24 

5.20 

Nr 416/2019, 445/2019 
Träffa avtal om tillfällig upplåtelse av anläggning inom fritidsverksamheten 
för högst fyra veckor 
Enhetschef 2019-06-24, 2019-07-02 

5.21 

Nr 352/2019, 357/2019, 396/2019, 443/2019, 460/2019 
Nr 2019/378, 2019/339, 2019/379, 2019/425, 2019/426 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2019-06-18, 2019-07-02, 2019-07-12 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-04, 2019-06-05, 2019-06-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 350/2019, 351/2019, 353/2019, 359/2019, 360/2019, 376/2019, 
378/2019, 383/2019, 384/2019, 385/2019, 386/2019, 388/2019, 401/2019, 
406-408/2019, 411/2019, 414/2019, 415/2019, 419/2019, 426/2019, 
427/2019, 428/2019, 429-430/2019, 440/2019, 441/2019, 447/2019, 
448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019, 452/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Kommunchef 2019-06-24 
Enhetschef 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-12, 2019-06-04 
Rektor 2019-06-03, 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-11, 2019-06-13, 
2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-18, 2019-06-24, 2019-06-27 
Verksamhetschef 2019-06-12, 2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-19, 2019-
06-20 

8.3 

Nr 439/2019 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-06-28 
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8.7 

 
Beslut om tjänstledighet för kommunchef som ej regleras i lag eller avtal 
 

8.8 

Nr 412/2019, 422/2019, 423/2019, 424/2019, 425/2019, 442/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2019-06-24 
Rektor 2019-06-17, 2019-06-19, 2019-06-20, 2019-07-01 

8.11 

Nr 368/2019 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Personalspecialist 2019-06-12 

9 Planärenden 

9.2 

Nr 369/2019 
Teckna exploateringsavtal 
Enhetschef exploateringsenheten 2019-06-13 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.4 Nr 387/2019 

Beslut (beviljande och avslag) om parkeringstillstånd för näringsidkare och 
andra med särskilda behov 
Enhetschef 2019-06-17 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklassen 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 393/2019, 394-395/2019, 410/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-06-13, 2019-06-12, 2019-06-17 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 

21.1 

Nr 398/2019 
Interkommunal ersättning avseende elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2019-06-11 

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 36-3665/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-06-11 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-07 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2019-09-05 
2019/16, löpnummer 2674/2019 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.10 

Nr 299/2019 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2019-05-15 

1.16 

Nr 279/2019 
Nr 2016/596 
Ta ställning till krav på skadestånd eller andra ersättningskrav riktade mot 
kommunen 
Sektorchef 2019-03-28 

1.23 

Nr 341/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Enhetschef 2019-05-20 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 282/2019, 283/2019, 302/2019, 304/2019, 309/2019, 314-315/2019, 

319/2019, 324/2019, 345/2019, 346/2019 
Nr 2019/329, 2019/237, 2019/134, 2019/343, 2019/272-273, 2019/275, 
2019/270, 2019/274 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-17 
Sektorchef  2019-05-14 
Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-05-14, 2019-05-17, 2019-05-06 

2.19 Nr 436/2019 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2019-05-23 

2.21 Nr 435/2019 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2019-02-20 

3 Ekonomiärenden 

3.21 

Nr 293/2019 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och/eller tjänster för verksamhetsövergripande avtal 
Upphandlingschef 2019-05-13 

3.23 
Nr 321/2019 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med 
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inköpscentraler 
Upphandlingschef 2019-05-17 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 305/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-15 

4.6 

Nr 328/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-22 

4.7 

Nr 281/2019, 296/2019, 306/2019, 327/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringschef 2019-05-22 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-08, 1019-05-09, 2019-05-14 

4.9 

Nr 342-343/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2019-05-20 

4.10 

307/2019 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark och exploateringsingenjör 2019-05-17 

4.13 

Nr 290/2019, 348/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-05-10 

4.14 

Nr 344/2019 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och över3enskommelser, liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
verksamhetschef fastighet 2019-01-30 

4.16 

Nr 340/2019, 461/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2019-05-15, 2019-05-22 

4.18 

Nr 278/2019, 284/2019, 288/2019, 289/2019, 294/2019, 303/2019, 310-
311/2019, 320/2019, 322/2019, 336/2019 
2019/322, 2019/324, 2019/334, 2019/318, 2019/345, 2019/352, 2019/350, 
2019/351, 2019/353, 2019/364 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-07, 2019-05-08, 2019-05-09, 
2019-05-10, 2019-05-14, 2019-05-15, 2019-05-17, 2019-05-20, 2019-05-24 

5 Fritidsärenden 
6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 287/2019, 291/2019, 300-301/2019, 316/2019, 317/2019, 318/2019, 
325/2019, 334-335/2019, 375/2019, 377/2019, 399/2019, 438/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Kommunchef 2019-02-01 
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-15, 2019-05-20, 2019-05-16, 2019-05-18, 
2019-05-21 
Verksamhetschef 2019-05-02, 2019-04-17 
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7.2 

Nr 434/2019 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-04-29 

7.7 

Nr 285/2019, 292/2019, 308/2019, 312/2019, 313/2019, 329-333/2019, 
338/2019, 370/2019, 371/2019, 372/2019, 373/2019, 374/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
månader 
Enhetschef 2019-05-10,2019-04-16, 2019-04-21, 2019-04-24, 2019-05-13, 
2019-05-17, 2019-05-28 
Rektor 2019-05-02, 2019-05-13,2019-05-16, 2019-05-17, 2019-05-21, 2019-
06-03 
Verksamhetschef 2019-01-08, 2019-05-23 

7.11c 

Prövning av löneförmån under avstängning ”med bibehållen lön under 
ledighetenligt AB §§ 32 upp till 3 dagar” 
 

7.12  
8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 337/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2019-05-23 

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

11.16 Nr 280/2019 
2019/223 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada 
Verksamhetschef 2019-04-29 

11.31 a Nr 402-403/2019, 404/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2019-03-05, 2019-05-15 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 286/2019, 298/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-04-29, 2019-05-12 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 277/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2019-04-10 

21.2 

Nr 295/2019, 297/2019, 323/2019, 326/2019, 339/2019, 382/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
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Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-03-25, 2019-05-10, 2019-05-20, 2019-
05-21, 2019-05-23 

  
 Beslut tagna enligt ny delegationsordning antagen 2019-06-03 
1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 354/2019, 413/2019, 454/2019 
Nr 2019/90 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Enhetschef 2019-06-12, 2019-07-03 
Verksamhetschef 2019-06-05 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 349/2019, 363/2019, 389-391/2019, 392/2019, 432/2019 

Nr 2019/237, 2019/47, 2019/46, 2019/237 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2019-06-11, 2019-06-28 
Gatuingenjör 2019-06-03 
Verksamhetschef 2019-06-17 

2.5 Nr 362/2019 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Rektor 2019-06-04 

2.15 Nr 364/2019 
Nr 2019/253 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyre 

2.17 Nr 397/2019 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
Ordförande 2019-06-19 

2.20 Nr 437/2019 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2019-06-13 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 418/2019, 420/2019, 455/2019 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2019-06-24, 2019-07-05 

3.17 

Nr 458/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-07-09 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.7 

Nr 417/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-06-24 

5.8 
Nr 456/2019, 459/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
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fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-07-08, 2019-07-10 

5.10 

Nr 358/2019, 367/2019, 379/2019, 405/2019, 421/2019, 444/2019, 
453/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-07, 2019-06-10, 2019-06-
14, 2019-06-20, 2019-06-25, 2019-06-26 

5.14 

Nr 355/2019, 356/2019, 361/2019, 380/2019, 381/2019, 400/2019, 
409/2019, 431/2019, 433/2019, 446/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-06-05, 2019-06-10, 2019-06-14, 2019-06-19, 
2019-06-26, 2019-06-28, 2019-07-04 
Handläggare 2019-06-20 

5.15 

Nr 457/2019 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga upp 
och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2019-06-24 

5.20 

Nr 416/2019, 445/2019 
Träffa avtal om tillfällig upplåtelse av anläggning inom fritidsverksamheten 
för högst fyra veckor 
Enhetschef 2019-06-24, 2019-07-02 

5.21 

Nr 352/2019, 357/2019, 396/2019, 443/2019, 460/2019 
Nr 2019/378, 2019/339, 2019/379, 2019/425, 2019/426 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2019-06-18, 2019-07-02, 2019-07-12 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-04, 2019-06-05, 2019-06-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 350/2019, 351/2019, 353/2019, 359/2019, 360/2019, 376/2019, 
378/2019, 383/2019, 384/2019, 385/2019, 386/2019, 388/2019, 401/2019, 
406-408/2019, 411/2019, 414/2019, 415/2019, 419/2019, 426/2019, 
427/2019, 428/2019, 429-430/2019, 440/2019, 441/2019, 447/2019, 
448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019, 452/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Kommunchef 2019-06-24 
Enhetschef 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-12, 2019-06-04 
Rektor 2019-06-03, 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-11, 2019-06-13, 
2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-18, 2019-06-24, 2019-06-27 
Verksamhetschef 2019-06-12, 2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-19, 2019-
06-20 

8.3 

Nr 439/2019 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-06-28 

8.7 

 
Beslut om tjänstledighet för kommunchef som ej regleras i lag eller avtal 
 

8.8 
Nr 412/2019, 422/2019, 423/2019, 424/2019, 425/2019, 442/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
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månader 
Enhetschef 2019-06-24 
Rektor 2019-06-17, 2019-06-19, 2019-06-20, 2019-07-01 

8.11 

Nr 368/2019 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Personalspecialist 2019-06-12 

9 Planärenden 

9.2 

Nr 369/2019 
Teckna exploateringsavtal 
Enhetschef exploateringsenheten 2019-06-13 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.4 Nr 387/2019 

Beslut (beviljande och avslag) om parkeringstillstånd för näringsidkare och 
andra med särskilda behov 
Enhetschef 2019-06-17 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklassen 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 393/2019, 394-395/2019, 410/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-06-13, 2019-06-12, 2019-06-17 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 

21.1 

Nr 398/2019 
Interkommunal ersättning avseende elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2019-06-11 

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 36-3665/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-06-11 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktion 
Kommunledningsstab 
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§  
 

Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl. 
Dnr 2017/503 
 
 
Sammanfattning 
Ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164 möjliggör för komplementbyggnader så som 
förråd/garage. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning antagande detaljplan Bogesund 1_164 m.fl. 
2 Plankarta antagande Bogesund 1_164 m.fl. 
3 Samrådsredogörelse Bogesund 1_164 m.fl. 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för Bogesund 1:164 m.fl. antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-09 

Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Bogesund 
1:164 m.fl. 
Diarienummer 2017/503, löpnummer 2591/2019 
 
Sammanfattning 
Ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164 möjliggör för komplementbyggnader så som 
förråd/garage. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Bogesund 1:164 m.fl. antas. 
 
 
Ärendet 
En ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164 har tagits fram som möjliggör för 
bostadskomplement. Enligt fastighetsägarna har området sedan 1940-talet använts som 
trädgård samt för att tillgodose behovet av parkerings- och uppställningsytor i anslutning till 
ovan nämnd fastighet. Planförslaget innebär således att pågående markanvändning kan 
fortsätta samtidigt som planen möjliggör fastighetsägarnas önskemål om att få uppföra ett 
garage. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning antagande detaljplan Bogesund 1_164 m.fl. 
2 Plankarta antagande Bogesund 1_164 m.fl. 
3 Samrådsredogörelse Bogesund 1_164 m.fl. 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Ebba Wisborg 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Miljö och samhällsbyggnad

Dnr: KS 2015/168

Antagande 

Laga kraft 

Plannummer

Planbeskrivning

Genomförande beskr.

Fastighetsförteckning

Geoteknisk undersök.Detaljplan för 

i Ulricehamns stad
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Bogesund 1:164 m.fl.

Upprättad 2019-07-09

Sebastian Olofsson                                          Ebba Wisborg
Samhällsbyggnadschef                                     Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER
Följan de gä ller in o m o mråden  med n edan ståen de beteckn in gar.
En dast an given  an vä n dn in g o ch utfo rmn in g ä r tillåten .
Dä r beteckn in g sakn as gä ller bestä mmelsen  in o m hela plan o mrådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Plan o mrådesgrä n s
An vä n dn in gsgrä n s
Admin istrativ grä n s

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
V ÄG V ä g, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bo stä der, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 0 Största byggn adsarea ä r an givet vä rde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—0,0 Högsta n o ckh öjd ä r an givet vä rde i meter över h avet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
En dast garage/förråd får uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggn ad ska placeras min st 4 meter från  gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart
Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Gen o mföran detiden  ä r 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmä n n yttiga un derjo rdiska ledn in gar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd
Stran dskyddet ä r upph ä vt in o m plan o mrådet, PBL 4 kap. 17 §
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Samrådets genomförande  
Bogesund 1:164 har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL under perioden 2019-
04-30 – 2019-05-21. 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 6 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
nedan.  

Handlingarna skickas till KS för antagande. 

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

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

Övriga 
5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
6. Västtrafik 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

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

nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas. 
Kommentar: Noteras 
 
 
 
 
 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet påpekar att planområdesgränsen lagts ut i direkt anslutning till 

befintliga fastighetsgränser med osäker kvalité. Varken i grundkartan eller i 
registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs vissa 
fastighetsgränser. 
 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge.  Detta är särskilt viktigt vid gräns mot kvartersmark 
(Bogesund 1:165). Risken är då att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och 
fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd 
kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
Kommentar: Kommunen har gjort en justering ut efter de gränsmarkeringar 
som har hittats. Kommunen anser vidare att gränsern är av tillräckligt bra 
kvalité. 
 

 Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen på s.14 anges att ett avtal ska 
upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren, men inget ytterligare anges om 
innehållet. Lantmäteriet menar att enligt 5 kap. 13 § 3 st. BPL ska kommunen, om 
avsikten är att ingå exploateringsavtal, 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. 
Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga 
åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i 
dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver 
kompletteras. Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte 
någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i 
samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 
6 kap. 40–42 §§ PBL. 
Kommentar: Noteras. Planhandlingen innehåller inga uppgifter om att 
exploateringsavtal ska upprättas. Av Boverkets anvisningar framgår att, ”om 
kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska 
avtalens huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet”. Eftersom 
kommunen inte avser att ingå exploateringsavtal har följaktligen detta inte 
ansetts behöva kommenterats. 

 
 Lantmäteriet påpekar att det i detta planförslag endast är två fastigheter som 

berörs, så nuvarande redovisning fungerar. Men att det i framtiden är bra att ha 
nedanstående i planförslagen. 
 
Lantmäteriet menar att det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan 
förstå planens konsekvenser för den egna fastigheten. Av planbeskrivningen ska 
de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i princip 
varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på 
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bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utrörande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. 
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt 
där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande 
innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. 
illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i 
fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med 
plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse 
av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att 
åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
Kommentar: Vi noterar att planförslagets redovisning fungerar i det aktuella 
fallet. Vår målsättning är att det av planhandlingarna alltid ska tydligt framgå 
vilka fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna 
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt samt vilka konsekvenser 
dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 
 

 Lantmäteriet påpekar att det under ”rubriken fastighetsrättsliga frågor” skulle 
vara bra att på nytt lyfta det tekniska åtgärder som krävs för varje fastighet, för att 
genomföra detaljplanen. Exempelvis om fastighetsägaren själv ska ansvara för att 
pumpning av spillvatten sker till ledningsnätet, eller om det är kommunens 
ansvar i detta fall. 
Kommentar: Beaktas. En text under rubrikerna ”Teknisk försörjning” och 
”Organisatoriska frågor” har kompletterats i planbeskrivningen. 

3. Trafikverket 
 Trafikverket framför att bortsett från att planområdet är beläget inom korridor för 

framtida riksintresse, höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan, delen Borås-
Jönköping, är inte Trafikverket direkt berörda av föreslagen plan. Trafikverket ser 
positivt på att kommunen redogjort för sin bedömning av planens påverkan på det 
framtida riksintresset. Trafikverket bedömer inte att planen påtagligt försvårar 
utbyggnaden av det framtida riksintresset. Trafikverket har därför inget att erinra 
mot att förslagen plan antas.   
Kommentar: Noteras. 

 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

4. Ulricehamns Energi 
 Ulricehamns Energi påpekar att det ligger en el-kabel i södra delen av området 

och ett u-område behöver tillskapas här. Kabeln är inte inmätt men avses mätas in 
för att området ska bli korrekt.  
Kommentar: Beaktas. Ett u-området har kompletterats i planhandlingarna. 
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 Ulricehamns Energi förmedlar att det även finns fiber i området. Vatten och 

spillvatten finns i anslutning till fastigheten och är möjligt att ansluta till om än 
att pumpning av spillvatten kan komma att erfordras beroende på 
placering/utformning av byggnad. 
Kommentar: Beaktas. En text under rubriken ”Teknisk försörjning” har 
kompletterats i planbeskrivningen.  

Övriga 

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet. 

 Kommentar: Noteras. 

6. Västtrafik 
 Västtrafik har tagit del av samrådshandlingar till detaljplan Bogesund 1:164 m.fl. 

Västtrafik har inga synpunkter på planen.  
 Kommentar: Noteras. 

 

Godkännande av planförslag 
Samtliga fastighetsägare inom samrådskretsen har godkänt kommunens planförslag.  

Fastighet Namn på skrift Datum 

Bogesund 1:163 Conny Göransson, 
Ulla Göransson 

2019-05-06 

Bogesund 1:164 Conny Göransson, 
Ulla Göransson 

2019-05-06 

Bogesund 1:165 Conny Göransson 2019-05-06 
Bogesund 1:166 Conny Göransson 2019-05-06 
Bogesund 1:181 Rune Johansson 2019-07-05 
Bogesund 1:182 Göran Svärdman, 

Annika Eriksson 
2019-07-03 

Lövängen 1 Lennart Hall 2019-05-23 
Lövängen 2 Lennart Hall 2019-05-23 
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Sebastian Olofsson   Ebba Wisborg 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-08-26 
Sida 1 av 1 

§ 

Antagande detaljplan Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. 
Dnr 2017/742 

Sammanfattning 
Detaljplanen för fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. har två syften. Det ena syftet är 
att möjliggöra för bostäder på fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39. Detaljplanen upphäver 
samtidigt del av byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 m.fl. från 1972 och del av g. 
Dragonegården 3:3 m.fl. från 1976. 

Beslutsunderlag 
1 Samrådsredogörelse Varnums-Gunntorp 3_39 
2 Plankarta antagande Varnums-Gunntorp 3_39 m.fl. 
3 Planbeskrivning antagande Varnums-Guntorp 3_39 m.fl. 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-09 

Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Varnums-
Gunntorp 3:39 m.fl. 
Diarienummer 2017/742, löpnummer 2595/2019 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. har två syften. Det ena syftet är 
att möjliggöra för bostäder på fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39. Detaljplanen upphäver 
samtidigt del av byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 m.fl. från 1972 och del av g. 
Dragonegården 3:3 m.fl. från 1976. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. antas. 
 
 
Ärendet 
Detaljplanen för fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 M.FL. har två syften. Det ena syftet är 
att planlägga om från allmänt ändamål till bostäder. Detaljplanen upphäver samtidigt del av 
byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 m.fl. från 1972 och del av g. Dragonegården 3:3 
m.fl. från 1976, där dåvarande Vägförvaltningens förslag till ny sträckning för väg 1818 
planerades, söder om Nitta samhälle. 
 
Beslutsunderlag 
1 Samrådsredogörelse Varnums-Gunntorp 3_39 
2 Plankarta antagande Varnums-Gunntorp 3_39 m.fl. 
3 Planbeskrivning antagande Varnums-Guntorp 3_39 m.fl. 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef    
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Rasmus Karlsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Samrådets genomförande  
Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6–37 § PBL under 
perioden 2019-04-09–2019-04-30. 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 7 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
nedan.  

Handlingarna skickas till KS Ulricehamn för antagande. 

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

Kommunala bolag, styrelser m.fl. 
5. Ulricehamns energi 

Övriga 
6. Södra Älvsborgs räddningstjänst (SÄRF) 
7. Telia Company 

Godkännande av planförslag 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet anser att en viktig fråga som måste förbättras är att i plankartan och 

planbeskrivningen klargöra om det ska vara kommunalt huvudmannaskap eller 
enskilt huvudmanskap för användningen GATA.  
Kommentar: Beaktas. Planen har enskilt huvudmannaskap och 
Varnumsvägen får således fortsätta vara en väg med vägrätt där staten är 
väghållare och inte PBL-gata. Har tydliggjorts i plankarta och planbeskrivning.  
 

 Lantmäteriet noterar att det sannolikt finns en vägplan som ligger ovanpå 
detaljplanen eftersom vägen i fråga är en statlig väg som förvaltas av Trafikverket. 
Därav behövs inte utfartsförbud anges i plankartan, då utfartsförbud enligt 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Boverkets rekommendationer säger att utfartsförbud inte behöver anges i karta 
mot statliga vägar.  
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att om vägen i framtiden skulle 
upphöra att vara statens riskerar man att utfartsförbudet kan behöva tryggas 
genom en ny detaljplan. Vilket man slipper om utfartsförbudet tas med i 
förevarande planförslag. 

 
 Lantmäteriet framför att detaljplanen ska ange om kommunen avser att ingå 

exploateringsavtal eller markanvisningsavtal enligt PBL 4:33 st 3. Det ska även 
framgå av planen vad dessa avtals huvudsakliga innehåll är och konsekvenserna 
av att planen genomförs med stöd av dessa. Någon sådan redovisning finns inte i 
planbeskrivningen. Konsekvenser av det blir att de som berörs av planen inte har 
möjlighet att överblicka de konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer 
att få vid bl.a. genomförandet. Lantmäteriet har inte heller haft möjlighet att 
fullgöra sin lagstadgade uppgift att i samrådskedet ge råd i de fall avtalsinnehållet 
förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40–42 §§ PBL.  
Kommentar: Noteras. Av Boverkets anvisningar framgår att, ”om kommunen 
avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska avtalens 
huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet”. Eftersom kommunen inte 
avser att ingå exploateringsavtal har följaktligen detta inte ansetts behöva 
kommenterats. 
 

 Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen står att fastighetsbildning söks 
hos Lantmäteriet och undrar vem som ska ansvara för fastighetsbildning och vem 
som ska bekosta den. 
Kommentar: Noteras. Som framgår av planhandlingarna är utgångspunkten 
att avtal ska/kan träffas mellan berörda parter. Då avtalsfrihet råder är det 
fritt för berörda parter att bestämma hur förrättningskostnaderna ska fördelas. 
Vad gäller ansökan ligger det i sakens natur att respektive part har rätt att 
ansöka om fastighetsbildning. Vill parterna bestämma vem av dem som ska 
lämna in ansökan görs detta vid avtalsskrivningen. 
 

 Lantmäteriet undrar vad det är för ledning som ska läggas ned i marken och om 
det ska upprättas servitut eller ledningsrätt inom U-området. Samt vem som ska 
bekosta detta. 
Kommentar: Beaktas. Ledningarna är befintliga ledningar. Ledningarna är el 
och fiber och har lagts till i planbeskrivningen. Varken servitut och ledningsrätt 
kommer upprättas.  
 

 Lantmäteriet påpekar att Bestämmelsen/illustrationen ----E----E---- som finns 
inom u1-området inte går att hitta varken bland planbestämmelserna eller i 
teckenförklaringen till grundkartan. 
Kommentar: Kompletteras. Illustrationen ----E----E---- har tagits bort från 
plankartan. Dock har illustrationen lagts till i den separata grundkartan.  
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 Lantmäteriet ställer sig frågande om de delar som avses att upphäva delar av 
detaljplanen får någon juridisk verkan. På grund av att kommunen har markerat 
området med en illustrationslinje och att området ligger utanför planområdet.  
Kommentar Kompletteras. Upphävandedelen har ritats in i ett separat 
planområde i plankartan. Området är skrafferat.  

 

2. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsens samlade bedömning är att ett antagande av detaljplanen enligt 

förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen delar bedömningen att ett 
genomförande av detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan. Således 
behöver ingen MKB tas fram. Länsstyrelsen ger råd om att se Trafikverkets 
synpunkter avseende säkerhetszon.    
Kommentar: Noteras. Se kommentar till trafikverkets yttrande. 

3. Trafikverket 
 
 Trafikverket ser positivt på att kommunen möjliggör för ytterligare bostäder och 

service i befintligt samhälle. Trafikverket är positiva till att kommunen är 
medvetna om att området kan komma att påverkas av framtida utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan.  
Kommentar: Noteras. 
 

 Trafikverket anser att följande frågor behöver tydliggöras innan detaljplanen kan 
antas:  

o Ändamålsangivelse GATA bör ändras till VÄG  

o Vägens säkerhetszon skall säkras i planen, med ett avstånd på 3 meter  

Kommentar: Kompletteras. Ändamålsangivelse GATA har ändrats till VÄG i 
plankartan och planbeskrivningen. En säkerhetszon från VÄG har lagts till på 
kvartersmark med prickmark på 3 meter från vägkant.  

4. Polismyndigheten 
 Polismyndigheten ser ingen anledning att yttra sig specifikt i ärendet. 

Kommentar: Noteras 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

5. Ulricehamns Energi 
 Ulricehamns Energi anser att under texten om eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

kan tas bort i genomförandebeskrivningen, under ansvarsfördelning då 
Ulricehamns Energi inte har någon fjärrvärme på orten och att det inte heller är 
aktuellt med någon. 
Kommentar: Beaktas. Texten om eventuell utbyggnad av fjärrvärme har 
tagits bort från planbeskrivningen.  
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Övriga 

6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Räddningstjänsten har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
 

7. Telia Company 
 Telia Company har ledningar på fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. som 

berörs av planen och eventuellt behöver skyddsåtgärd. Utsättning, ledningsläge 
och mer information om Telias ledningar finns på ledningskollen.se. Ledningsflytt 
eller annan åtgärd som fordras på Telias ledning på grund av denna plan bekostas 
av exploatören eller fastighetsägaren. 
Kommentar: Kompletteras: Plankarta och planbeskrivning har kompletterats 
med ett utökat område för Telia Companys ledningar i planområdet. 
 

Godkännande av planförslag 
Samtliga fastighetsägare inom samrådskretsen har godkänt kommunens planförslag. 

 
Fastighet Namn på skrift Datum 
Brogården 1:1 Niklas Svedberg 2019-04-28 
Brogården 1:2 Benny Råsemyr 2019-04-25 
Nitta 1:1 Folke Ingvar Hernehult 2019-05-22 
Nitta 1:2 Göran Bäckman  2019-04-11 
Nitta 1:4 Lennart Björnberg 2019-04-22 
Nitta 1:8 Henrik Moberg 2019-05-16 

Nitta 1:9 Imola Rancz, Laszlo Barios 2019-07-02 
Nitta 1:12 Karin Svensson 2019-05-15 
Nitta 1:13 Ulf Libera 2019-04-11 
Nitta 1:14 Ulricehamns Kommun   
Nitta 1:15 Patrik Jönsson 2019-04-25 
Varnums-Torp 1:1 Lars Svensson 2019-07-02 

Varnums-Torp 1:4 
Berit Hammar Rydberg, Ulf 
Rydberg 2019-04-10 

Varnums-Torp 1:6 Magnus Börjesson 2019-05-21 

Varnums-Gunntorp 3:13 
AC Rosenqvist, Gary 
Edqvist 2019-06-25 

Varnums-Gunntorp 3:17 Bodil Bäckman 2019-05-15 
Varnums-Gunntorp 3:19 Gunn-Britt Håkansson 2019-04-10 
Varnums-Gunntorp 3:23 Didan Abdullah 2019-04-12 
Varnums-Gunntorp 3:28 Henrik Claesson 2019-04-10 

Vings-Haga 1:1 
Helena Josefsson, Hans 
Josefsson 2019-06-24 

Varnums-Gunntorp 3:39 Alexander Svensson  2019-04-15 
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Sebastian Olofsson   Rasmus Karlsson 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad
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Karta upphävande av detaljplan

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

VÄG1
Väg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

G0-0
Takvinkeln får vara mellan angivet värde i och angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)
—

+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över havet , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområde. Varav
100 kvm garage., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1
Säkerhetszon till väg, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø

P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

Varsamhet

k1
Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning, PBL 4 kap.
16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet, PBL 4 kap. 17 §

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, PBL 4 kap. 7 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

a1
Bygglov krävs även för underhållsåtgärder av fasad. Kvartersmark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

Upphävt område1
Område som upphävs. Upphävande av del av byggnadsplad del av Nitta samhälle, Nitta 1:1 mfl.
och del av g. Dragonegården 3:3 m.fl.

1:2 000
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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 såsom 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 skall 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 de riktlinjer som finns i 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 med 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, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, 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 skall 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. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

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. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över 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 oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser,  

skala 1:500  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustration 

 Samrådsredogörelse 
 
Övriga handlingar/ utredningar:  
 Fastighetsförteckning 

 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen för fastigheten Varnums-
Gunntorp 3:39 M.FL. har två syften. Det ena 
syftet är att planlägga om från allmänt 
ändamål till bostäder. Den på fastigheten 
befintliga byggnaden har tidigare använts som 
ålderdomshem, förskola och föreningslokal. 
Verksamheterna finns idag inte kvar på platsen 
och därav inte med i detaljplanen. Eftersom 
byggnaden på fastigheten Varnums-Gunntorp 
3:39 har ett värde för Nittas historia och 
identitet, har en varsamhetsbestämmelse 
tillagts i planbestämmelserna för att bevara 
värdet. Detaljplanen möjliggör även en 
utökning av fastigheten sydväst så att den 
parkeringsyta som nyttjats för fastighetens 
behov ska kunna inrymmas inom den egna 
fastigheten. 

Detaljplanen upphäver samtidigt del av 
byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 

m.fl. från 1972 och del av g. Dragonegården 3:3 
m.fl. från 1976, där dåvarande 
Vägförvaltningens förslag till ny sträckning för 
väg 1818 planerades, söder om Nitta samhälle. 
Fastigheter som ligger inom området för 
upphävande av detaljplan är Brogården 1:1 och 

1:2, Nitta 1:1, Varnums-Gunntorp 3:3 och 3:39 
samt Varnums-Torp 1:1 och 1:6. 

PROCESS 
Planprocessen kommer att genomföras med ett 
begränsat standardförfarande om samtliga 
sakägare godkänner planen vid samråd. Enligt 
PBL 5 kap. 18§ ska myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda m.fl. som 
har ett väsentligt intresse av planen beredas 
tillfälle till samråd. Synpunkter på planen kan 
endast lämnas vid samrådet under 
planprocessen. Efter samrådet redovisas de 
framförda synpunkterna. Politiska beslut tas 
om ändringar och om hur det fortsatta arbetet 
ska bedrivas. Om någon sakägare inte 
godkänner planförslaget vid samrådet så 
kommer detaljplanen även att granskas och 
förfarandet växlas således till ett 
standardförfarande.  

Planprocessen för upphävande av detaljplan 
kommer att genomföras med ett förenklat 
förfarande för upphävande av detaljplan om 
samtliga sakägare godkänner planen vid 
samråd. Enligt PBL 5 kap. 38b§. Synpunkter 
på planen kan endast lämnas vid samrådet 
under planprocessen. Efter samrådet redovisas 
de framförda synpunkterna. Politiska beslut 
tas om ändringar och om hur det fortsatta 
arbetet ska bedrivas. Om någon sakägare inte 
godkänner planförslaget vid samrådet så 
kommer detaljplanen även att granskas och 
förfarandet växlas således till ett 
standardförfarande. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 ligger i 
den västra delen av Nitta samhälle. 
Planomdrådet avgränsas i norr av 
Varnumsvägen och i väst av Smedjevägen. 
Cirka 70 meter söder om fastigheten ligger 
Viskan och väster om fastigheten ligger det 
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gamla reningsverket. Detaljplaneområdet 
omfattar cirka cirka 4400 m2.  

Markägande 
Fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 är i 
privata ägo. Varnums-Gunntorp 3:3 ägs av 
Ulricehamns kommun.  

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.  

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

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  

En bedömning att planens genomförande inte 
har någon negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer har gjorts då området 
ligger mitt i ett samhälle och inte 
sammanlänkas med något naturområde. En 
platsbeskrivning av området har gjorts 
(daterad: 2019-01-21) där vegetationen i 
området har kartlagts och inga naturvärden 
registrerades. Läs mer i kapitlet 
”Konsekvensbeskrivning”.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken, som den ser ut idag, kan komma att 
förändras i och med genomförandet. 
Detaljplanen bidrar till att en större yta kan tas 
i anspråk. Den befintliga byggnaden kommer 
att stå kvar och byggas om till bostäder. Det 
som kan tillkomma och utgöra hårdgjord yta är 
gångar, tillfartsvägar, parkering och garage.  

De ytor som inte blir hårdgjorda uppmuntras 
till att bli kvalitativa grönytor och för 
dagvattenhanteringen är det positivt att bevara 
grönytor i planområdet.  

Kulturmiljövärden 
Den befintliga huvudbyggnaden ska värnas i 
detaljplanen. Byggnaden är värdefull för att 
den har ett högt värde i ett lokalt 
sammanhang. Sedan byggnaden uppfördes 
mellan åren 1925–26 har byggnaden haft 
betydelse för invånarnas sociala liv och Nittas 
identitet. I folkmun har byggnaden fått namnet 
”Forshaga”. Byggnaden har en påverkan på 
invånarna i Nitta för att den genom historian 
har varit en viktig funktion i samhället i form 
av ålderdomshem, förskola och föreningslokal.  

Byggnadens utformning är till största del 
detsamma sedan den uppfördes. Kulören på 
huset har ändrats från en vit till en gul kulör. 
De sexdelade fönsterna är kvar, dock har något 
enstaka fönster tagits bort under renovering 
som skett på byggnaden under tidens gång. 
Takets utformning på byggnaden är kvar. Det 
som har tillkommit är en takkupa och en 
tillbyggnad på den södra delen av byggnaden. 

    

Bild 1. Fönster på befintlig byggnad. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen kommer att tillåta att den 
befintliga byggnaden görs om till bostad. 
Planen medger att balkong, takkupor och 
garage får byggas på fastigheten. Byggnadens 
befintliga höjd regleras till nockhöjd i 
detaljplanen. Utformning av tillkommande 
utbyggnader och byggnader ska harmonisera 
med den befintliga byggnaden.  

Tillgänglighet 
Fastigheten kommer fortsätta vara tillgänglig 
via Smedjevägen för fordon. Varnumsvägen 
kan fortfarande användas som entré för 
gående. Parkering för rörelsehindrade kommer 
att finnas max 25 meter från entrén. 

Trygghet 
Detaljplanen medger fler bostäder i området 
vilket i sin tur innebär att fler personer 
kommer att röra sig i området. Folkliv kan ses 
som en förutsättning för en ökad upplevd 
trygghet i samhället. Byggnationen kommer 
således inte enbart öka tryggheten inom 
planområdet utan också skapa underlag för ett 
tryggare Nitta. 

Verksamheter 
Fastigheten är planlagd för allmänt ändamål 
men ingen verksamhet bedrivs idag och den 
nya detaljplanen kommer endast tillåta 
bostäder.” 

FRIYTOR 

Strandskydd 
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 vattendraget Viskan gäller strandskydd 
med 100 meter. Strandskyddet sträcker sig 
från strandlinjen både ut i vattnet och upp på 
land. I gällande detaljplanen är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18g§ PBL 
återinträder strandskyddet, om detaljplanen 
ersätts med en ny detaljplan.  

Planområdet ligger inom strandskyddsområde 
för vattendraget Viskan. Denna detaljplan 
föreslår att strandskyddet upphävs för 
kvartersmark inom planområdet. Som 
särskilda skäl enligt 7 kap 18 c §, miljöbalken 
hänvisas till punkt 1.   
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheterna Varnums- Gunntorp 3:39 och 
3:3 har allmänna vägen 1818, Varnumsvägen 
och enskilda vägen Smedjevägen intill 
fastighetsgränserna. Planens genomförande 
kommer leda till att belastningen på vägarna 
minskar, då de tidigare verksamheterna 
genererat mer trafik. Utfart från fastigheterna 
kommer ske till Smedjevägen. En gång- och 
cykelväg finns längs Varnumsvägen. 

Detaljplanen innebär även att den tidigare 
planerade omdragningen av väg 1818, söder 
om samhället, som medges i del av 
byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 
m.fl. och del av g. Dragongården 3:3 m.fl. som 
antogs 1972-02-16 inte längre är aktuell. 
Detaljplanen upphävs i denna del.  

Parkering 
Parkering ska ske inom fastigheterna. Antalet 
parkeringsplatser ska följa Ulricehamns 
kommuns parkeringsnorm. Parkering för 
rörelseförhindrade ska anordnas max 25 meter 
från husentréerna vilket planen ger möjlighet 
till. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten-och 
avloppsledningar finns.  

Omhändertagandet av dagvatten bedöms 
kunna ordnas inom den egna fastigheten. 
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El, tele och bredband  
Anslutning till kommunal el, tele och bredband 
finns. 

Skanova har ledningar både inom 
kvartersmark och VÄG1. 

Återvinningsstation 
Närmsta återvinningsstation finns vid 
Dragonvägens förlängning i Nitta. En större 
återvinningscentral, Överskog, ligger cirka 20 
kilometer bort, norr om Ulricehamns tätort. 

Brandvattenförsörjning 
Närmsta brandpost finns i änden på Ängvägen 
cirka 100 meter öster om fastigheten med 
kapacitet på 600 l/min.  

PLANBESTÄMMELSER 

Kvartersmark 
På kvartersmark tillåts B – Bostäder. 

Allmänna platser med enskilt 
huvudmanskap 
Bestämmelsen VÄG1 visar att Varnumsvägen 
kommer att ha kvar sin användning som 
huvudväg genom Nitta. Trafikverket är 
väghållare för väg 1818. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
I detaljplanen regleras höjden på byggnaden 
med en högsta nockhöjd över havet på +195 
meter. Största byggnadsarea på marken är 
20% av fastighetsarean inom 
användningsområdet. Därav 100 m2 garage. 
Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader.   

En bestämmelse om utfartsförbud har 
införts mot Varnumsvägen. Fastigheten  

Bild 2. Karta för upphävande av detaljplan. 

kommer fortsatt ha utfart till Smedjevägen. 

Detaljplanen har två egenskapsomården för 
prickmark. Marken får inte förses med 
byggnad för att bevara kulturmiljövärdena på 
den befintliga byggnaden. Egenskapsområdet 
för prickmark som angränsar mot väg har även 
en f1-bestämmelse för säkerhetszon till väg. 

För att värna att den värdefulla byggnaden har 
detaljplanen fått bestämmelsen k1. 
Bestämmelsen k1 innebär att fönster ska till 
form, material, indelning och proportioner 
bibehållas till sin utformning.   

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Markreservat för allmännyttiga ledningar. 
Ledningarna är tillför El ,fiber och tele som 
tillhör UEAB och Skanova. 

Strandskyddet är upphävt inom planområdet. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

För att säkerställa att eventuella förändringar 
av byggnaden på Varnums-Gunntorp 3:39 går 
rätt till har planbestämmelsen a1 om utökat 
bygglov adderats på plankartan. Även vid 
mindre förändringar behöver fastighetsägaren 
ansöka om bygglov innan förändringarna sker. 

Upphävande av detaljplan 
Det skrafferade området visar på den del av 
byggnadsplan del av Nitta samhälle, Nitta 1:1 
m.fl och del av g. Dragonegården 3:3 m.fl. som 
föreslås upphävas när detaljplanen vinner laga 
kraft. Se bild 2.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Gällande översiktsplan för Ulricehamns 
kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-
10-29. I översiktsplanen nämns Nitta under 
rubriken utvecklingsområde för ny bebyggelse.  

DETALJPLAN 
Gällande detaljplan del av g. Dragongården 3:3 
m.fl. antogs 1976-10-26. Fastigheten är 
planlagd för allmänt ändamål. Byggnadhöjden 
för fastigheten är 6 meter. 

Gällande detaljplan där väg ska upphävas 
antogs 1972-02-16 och 1976-10-26. Vägen var 
planerad som en ny genomfartsled genom 
Nitta.  

Genomförandetid i gällande detaljplaner 
Detaljplaner saknar genomförandetid. 

Bild 3. Planmosaik över detaljplaner i området. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Området är flackt och ligger + 183 meter över 
havet. Den större delen av planområdet består 
av klippt gräs och hårdgjord yta. Den 
vegetation som finns på området består av ett 
buskage av syrener och hägg samt 
trädgårdsväxter. På fastigheten Varnums-
Gunntorp 3:39 står även en stor björk.  

Staket, häck eller liknande 
Kring fastigheten är ett grönt nätsstaket 
uppsatt. 

Geoteknik  
Marken består av isälvsmaterial och har en låg 
blockighet. 

Historik 
Nitta ligger i Varnums socken, precis vid 
gränsen mot Södra Vings socken. Dess 
framväxt beror i hög grad på järnvägsbanan 
Borås-Ulricehamn som öppnade 1917. Den 
ursprungliga bebyggelsen är från den tiden till 
1930-talet och har genomgått stora yttre 
förändringar. Under 1970-talet byggdes villor 
och radhus i samhället som främst beboddes 
av pendlare till Borås, Hökerum och 
Ulricehamn. 

Byggnaden på Varnums-Gunntorp 3:39 
uppfördes mellan 1925–1926. Ursprungligen 
har den använts som ålderdomshem, senare 
har den använts både som förskola och 
föreningslokal för Nitta IF. 

Radon 
Planområdet ligger, enligt kommunens 
radonriskkarta, inom ett högriskområde för 
radon, isälsvmatrerial. 

Risk för höga vattenstånd 
Viskan ligger cirka 70 meter från planområdet. 
Men beräknat 100-årsflöde, 200-årsflöde eller 
högsta flöde påverkar inte planområdet. Se 
bild 4. 

 

Bild 4. Beräknat 100-årsflöde (blå), 200-årsflöde 
(turkos) och högsta flöde (orange). 

Naturvärden 
Planområdet ligger inom värdetrakt för 
skyddsvärda träd men är beläget mitt i ett 
samhälle och sammanlänkas inte med något 
naturområde. Fastigheten är till större delen 
exploaterad med byggnader, asfalt, gräsmatta 
och trädgård. Bedömningen är därför att det 
inte finns några naturvärden som måste 
beaktas i planarbetet. Även en platsbeskrivning 
av vegetationen har gjorts och visade inte på 
några höga naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Byggnaden på Varnums-Gunntorp 3:39 har en 
betydelse för invånarna i Nitta. Många av 
invånarna har någon form av anknytning till 
byggnaden. Eftersom att byggnaden har 
använts till ålderdomshem, förskola och 
föreningslokal.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kommunikationer 
Detaljplanen ligger inom området för 
åtgärdsvalsstudie för framtida 
höghastighetsbana mellan Stockholm och 
Göteborg.  
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom en sekundär 
skyddszon för vattentäkt (se bild 5). Sekundärt 
vattenskyddsområde innebär att vissa former 
av byggnation som schaktning, pålning, 
underjordsarbete med mera inte får ske utan 
tillstånd av miljö- och byggnämnden. 
Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande får 
inte heller ske utan tillstånd. 

 

Bild 5. Det blåstreckade området är sekundärt, 
lillastreckade området är tertiär. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 är 
planlagd som allmänt ändamål. 
Omkringliggande byggnader är planlagda som 
bostäder.  

Skola, affär, vård 
Närmsta förskolor är Nitta förskola som ligger 
cirka 200 meter bort och Hökerums förskola 
som ligger 8 kilometer bort, grundskola i 
närheten är Hökerums skola (årskurs F-6) 8 
kilometer bort. Närmsta gymnasium är 
Tingsholms gymnasium som finns i centrala 
Ulricehamn cirka 20 kilometer. Även 
vårdcentral finns i centrala Ulricehamn och 
mindre matvaruaffär finns i Tolkabro som 
ligger cirka 9 kilometer bort. Större 
matvaruaffär finns centrala Ulricehamn och i 
Borås. 

 

 

FRIYTOR 

Rekreation 
Dragonparken ligger cirka 200 meter från 
området, där tennisbana och boulebana finns. 
Planområdet har nära till naturen och Viskan 
ligger 70 meter från fastigheten. I Nitta finns 
även fem lekplatser, en fotbollsplan och en 
badplats vid Kvarndammen. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheten angränsas av väg 1818, 
Varnumsvägen i norr och Smedjevägen i väst. 
Varnumsvägen trafikeras av 450 fordon per 
dag vid planområdet. Kommunen har utfört en 
bullerkartering på kommunens alla vägar. 
Buller från trafik bedöms inte översitga 
gällande riktvärden. Varnumsvägen är 
huvudleden genom Nitta. 

Gång- och cykelvägar 
En gång- och cykelväg finns längs 
Varnumnsvägen. Kopplingen till 
omkringliggande områden är ur denna 
synpunkt god.  

Den gamla banvallen som används som gång- 
och cykelväg som passerar Nitta, som går 
västerut till Borås och österut till Ulricehamn.   

Kollektivtrafik 
Avstånd från planområdet till närmsta 
busshållplats är cirka 150 meter.  

Parkering 
Intill byggnaden finns en parkering med 10–12 
parkeringsplatser. 

STÖRNINGAR 

Buller 
En trafikbullerkartering har gjorts för hela 
kommunen under 2018. Karteringen visar att 
fasadpunkterna på den norra delen av 
byggnaden tagna från Varnumsvägen beräknas 
värdena på våning 1 till 47 dBA ekvivalent nivå 
och 67 dBA maximal nivå, på våning två och 
tre beräknas till 48 dBA ekvivalent nivå och 68 
dBA maximal nivå.  
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Väster om byggnaden beräknas värdena på 
våning 1 till 46 dBA ekvivalent nivå och 68 dBA 
maximal nivå, på våning två och tre beräknas 
till 48 dBA ekvivalent nivå och 68 dBA 
maximal nivå.  

Buller från trafik bedöms därför inte överstiga 
gällande riktvärden.  

Miljökvalitetsnormer 
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Läs mer 
under ”Behovsbedömning”.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. 

El, tele, opto och bredband 
Möjligheter för anslutning till el och fiberoptik. 

Dagvatten 
Fastigheten är inte ansluten till den 
kommunala dagvattenhanteringen. 
Fastigheten har istället en egen infiltration där 
dagvattnet omhändertas inom den egna 
tomten. 
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UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Ulricehamns kommun bedömer att 
detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan. En MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken har inte upprättats eftersom det 
bedömts att planen inte innebär någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är 
lämpliga för arter som skyddas enligt 
artskyddsförordningen. 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och 
innebär ett tillskott av bostäder i en ort som 
bedömts som utvecklingsområde för bostäder. 
Planen innebär ett högre utnyttjande av 
marken inom redan bebyggt område och 
innebär där med en mer resurseffektiv 
hushållning med mark. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Förslag 
till detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära att gällande miljökvalitetsnormer för 
luft kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Då området omfattas av sekundärt 
vattenskyddsområde får åtgärder som kan 
föreligga risk för förorening av mark, yt-, eller 
grundvatten inte ske utan tillstånd av miljö- 

och byggnämnden. Läs mer under 
”Vattenskyddsområde”.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ skulle innebära att 
planområdet och byggnaden som finns på 
fastigheten förblir outnyttjat i ett område som i 
översiktsplanen pekats ut som 
utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse  

NATURVÄRDEN 
Området bedöms inte ha några betydande 
naturvärden då det saknar sammanlänkning 
till andra naturområden och är beläget mitt i 
ett samhälle. En platsbeskrivning av området 
visade inte heller på några betydande 
naturvärden. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer att säkerställa att 
platsens karaktär och byggnadens 
arkitektoniska värde att bevaras.  

STRANDSKYDD 
Marken är redan tagen i anspråk och därför 
föreslås att strandskyddet upphävs. 

LANDSKAPSBILD  
Att fastigheten ändrar planbestämmelse från 
allmänt ändamål till bostad är inget som 
påverkar landskapsbilden i Nitta. 
Byggnadshöjden och volymen på byggnaden 
kommer inte ändras nämnvärt. Det som kan 
tillkomma på fastigheten är balkonger och 
garage.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenhantering sker genom eget 
omhändertagande inom fastigheten Varnums-
Gunntorp 3:39 med hjälp av en infiltration. En 
undersökning av dagvattenhantering är 
nödvändig om fastigheten ansluter till den 
kommunala dagvattenhanteringen.   

TRAFIK 
Förslag till detaljplan medför att 
trafikmängden kommer att minska i 
anslutning till planområdet. Eftersom att 
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verksamheterna som tidigare har varit på 
platsen har genererat mer trafik än ett 
flerbostadshus. 

BULLER 
Gällande miljökvalitetsnormer för trafikbuller 
kommer inte att överskridas. 
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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 2019 
Antagande Tredje kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till tredje kvartalet 2019. 

Genomförande av planen beräknas inledas 
under 2019. 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats, 
VÄG, Varnumsvägen. Plan- och Bygglagen 
anger att kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser. Kommunen får dock, om det 
finns särskilda skäl för det, i detaljplanen 
bestämma att kommunen inte ska vara 
huvudman för en eller flera allmänna platser. 
Se PBL 4:7. De särskilda skäl som anses 
föreligga är att samtliga detaljplaner i Nitta 
samhälle utgörs av byggnadsplaner där 
kommunen ”per definition” inte är 
huvudmanför allmän plats. Kommunen har 
dock genom avtal med Nitta Samhällsförening, 
som ombesörjer förvaltningen av vägar och 
grönområden, åtagit sig att bekosta 
väghållning och underhåll av lekplatser. 
 
Varnumsvägen är en allmän väg som förvaltas 
av Trafikverket. Trafikverket kommer således 
även fortsättningsvis vara väghållare för vägen 
men inte vara huvudman för den allmänna 
platsen. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

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

 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga 

anläggningar på kvartersmark 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell (sida 18). De arealuppgifter 
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som anges är ungefärliga och kan komma 
justeras vid lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  

Ägaren av Varnums-Gunntorp 3:39 avser att 
träffa avtal med kommunen om förvärv av del 
av Varnums-Gunntorp 3:3.  

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

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet 
tillsammans med dagvatten är utbyggt i 
anslutning till planområdet. 

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

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör.  
 
Ulricehamn 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, avlopp och 
dagvatten 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 
för anslutningar till va-nätet enligt gällande 
taxa.  

 

 

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift. 
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Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Varnums-Gunntorp 
3:3 Kommunalägd 

Avstår cirka 1000 m2 av fastigheten 
till Varnums-Gunntorp 3:39.  

 Markförsäljning  

Varnums-Gunntorp 
3:39 Privatägd 

Förvärar cirka 1000 m2 av fastigheten 
Varnums-Gunntorp 3:3 

Fastighetsbildning 
Markförvärv 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
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Helene Bergsman, GIS-ingenjör 
Tommy Lind, GIS-ingenjör 
Thomas Olausson, kartingenjör  
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör  
Malin Lindgren, bygglovsingenjör  
Johan Persson, infrastruktur- och 
trafikplanerare  
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör  
Gunilla Kock- Hansson, enhetschef 
miljöenheten 
Joanna Miklos, miljöinspektör  
Lisa Arnesén, miljöinspektör  
Thomas Brolin, planeringschef, Ulricehamns 
Energi AB 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Rasmus Karlsson 
Planarkitekt 
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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 
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§  
 

Försäljningsprospekt kvarteret Domherren 
Dnr 2019/95 
 
 
Sammanfattning 
Kommunen mottog totalt ett (1) anbud avseende kvarteret Domherren. Utvärderingsgruppen 
bedömde att anbudet uppfyllde de kriterier som angavs i försäljningsprospektet. 
 
Anbudsgivaren, Hanssons Hus Entreprenad AB (H2), planerar att utveckla det s.k. 
Tingshuset på fastigheten Domherren 1 till deras huvudkontor.  Målsättningen med den s.k. 
Gula villan på fastigheten Domherren 2 är att omvandla byggnaden till mellan 4 och 6 
bostadslägenheter. På byggrätten inom kvarteret finns det planer på att uppföra radhus med 
två våningar alternativt lägenheter med fri upplåtelseform. Marknadsläget avgör om det blir 
bostadsrätter eller hyresrätter.  
 
Kommunen och Hanssons Hus Entreprenad AB tecknade ett köpekontrakt 2019-08-06. 
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
godkänna kontraktet och att beslutet vinner laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 
1 Köpekontrakt 
2 Anbud 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheterna 
Ulricehamn Domherren 1, Domherren 2 och Domherren 3 till Hanssons Hus Entreprenad AB 
för köpeskillingen 5 400 000 kronor.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-08 

Tjänsteskrivelse Försäljningsprospekt kvarteret 
Domherren 
Diarienummer 2019/95, löpnummer 2694/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunen mottog totalt ett (1) anbud avseende kvarteret Domherren. Utvärderingsgruppen 
bedömde att anbudet uppfyllde de kriterier som angavs i försäljningsprospektet. 
 
Anbudsgivaren, Hanssons Hus Entreprenad AB (H2), planerar att utveckla det s.k. 
Tingshuset på fastigheten Domherren 1 till deras huvudkontor.  Målsättningen med den s.k. 
Gula villan på fastigheten Domherren 2 är att omvandla byggnaden till mellan 4 och 6 
bostadslägenheter. På byggrätten inom kvarteret finns det planer på att uppföra radhus med 
två våningar alternativt lägenheter med fri upplåtelseform. Marknadsläget avgör om det blir 
bostadsrätter eller hyresrätter.  
 
Kommunen och Hanssons Hus Entreprenad AB tecknade ett köpekontrakt 2019-08-06. 
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
godkänna kontraktet och att beslutet vinner laga kraft.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheterna 
Ulricehamn Domherren 1, Domherren 2 och Domherren 3 till Hanssons Hus Entreprenad AB 
för köpeskillingen 5 400 000 kronor. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen fick i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1, 2 och 3 genom 
kommunstyrelsens beslut, 2016-09-08 § 231, samt kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-26 
§ 70. 
 
Förvaltningen tog fram ett förslag till försäljningsprospekt avseende hela kvarteret 
Domherren, innehållande de tre fastigheterna. Enligt antagna riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal ska kvarteret säljas genom ett anbudsförfarande. Förslaget till 
försäljningsprospektet ska enligt riktlinjerna godkännas av kommunstyrelsen innan dess att 
försäljningen annonseras. 
  
Försäljningsprospektet innehöll vilka förutsättningar som gäller för de intressenter som ville 
lämna ett anbud på kvarteret Domherren. Utvärderingen av inkomna anbud baserades på 
bl.a. vilken köpeskilling anbudsgivaren var beredd att betala för fastigheterna, en beskrivning 
innehållande vilken verksamhet som avses bedrivas i de befintliga byggnaderna. En 
beskrivning med tillhörande visionsskisser avseende den outnyttjade byggrätten och 
kvarteret i sin helhet. Dessutom skulle anbudsgivaren tillhandahålla ekonomisk information 
som påvisar anbudsgivarens förmåga att genomföra den inlämnade beskrivningen. Ett 
reservationspris användes som baserades på ett oberoende värdeutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna försäljningsprospektet 2019-03-07, § 79. 
Prospektet lades ut på kommunens hemsida och skickades till ett flertal aktörer 2019-03-22. 
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Skriftliga anbud skulle vara kommunen tillhanda senast den 24 maj 2019. Kommunen 
mottog totalt ett (1) anbud inom tidsfristen. Utvärderingsgruppen bedömde att anbudet 
uppfyllde de kriterier som angavs i försäljningsprospektet.  
 
Anbudsgivaren, Hanssons Hus Entreprenad AB (H2), planerar att utveckla det s.k. 
Tingshuset på fastigheten Domherren 1 till deras huvudkontor.  Målsättningen med den s.k. 
Gula villan på fastigheten Domherren 2 är att omvandla byggnaden till mellan 4 och 6 
bostadslägenheter. På byggrätten inom kvarteret finns det planer på att uppföra radhus med 
två våningar alternativt lägenheter med fri upplåtelseform. Marknadsläget avgör om det blir 
bostadsrätter eller hyresrätter.  
 
Hanssons Hus Entreprenad AB anger i anbudet att kvarteret Domherren har en stor 
utvecklingspotential. De vill genom ett aktivt samarbete med kommunen skapa något riktigt 
attraktivt. 
 
Kommunen och Hanssons Hus Entreprenad AB undertecknade 2019-08-06 ett köpekontrakt 
avseende försäljning av fastigheterna Ulricehamn Domherren 1, Domherren 2 och 
Domherren 3 för köpeskillingen 5 400 000 kronor. Köpekontraktet är giltigt under 
förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna kontraktet och att beslutet 
vinner laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 
1 Köpekontrakt 
2 Anbud 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Tf samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Andreas Ekman Fredrik Larsson 
Tf samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 





























[Sida]

Larsson Fredrik

Från: Rikard Hansson <rikard@h2entreprenad.se>
Skickat: den 24 maj 2019 19:14
Till: Larsson Fredrik
Ämne: Anbud kv Domherren
Bifogade filer: Bilaga1.pdf; Bilaga2.pdf; Bilaga3.pdf; H2_kv Domherren.pdf

Hej  

 

Bifogar anbud samt bilagor för kv domherren.  

 

Önskar vidare dialog med kommunen för att utvärdera möjligheterna för fastigheten.  

 
 

 
 
 
Mvh 
Hansson 
rikard@h2entreprenad.se / 070-315 14 55  

Regionkontor : 
  
H2 Entreprenad AB  
Truckvägen 16B  /  194 52 Upplands Väsby  
  
  
Huvudkontor : 
 
H2 Entreprenad AB  
Stora Torget 1  /  523 30 Ulricehamn  
www.H2Entreprenad.se 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-08-26 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Delegation för bemyndigande att teckna bankkonto, 
bankgiro och plusgiro samt disponera konton för 
ekonomiska transaktioner 
Dnr 2019/406 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10, § 22, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behövde beslut fattas i juni månad för 
att den löpande verksamheten skulle kunna fungera på ett bra sätt under 
semestermånaderna sommaren 2019. Kommunstyrelsens ordförande tog därför ett 
ordförandebeslut om bemyndigande att teckna bankkonto mm. 
 
Det finns behov av att kunna ta mer eller mindre löpande beslut om behörighet för att teckna 
bankkonto mm när det sker personalförändringar i berörda verksamheter. Av praktiska skäl 
bör dessa beslut kunna fattas utan ledtider för politisk hantering via beredande utskott och 
kommunstyrelse. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att beslut om bemyndigande 
att teckna bankkonto mm delegeras till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Delegation 

Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera 
konton för ekonomiska transaktioner delegeras till kommunstyrelsens ordförande. 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-20 

Tjänsteskrivelse - Delegation för bemyndigande att 
teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Diarienummer 2019/406, löpnummer 2412/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10, § 22, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behövde beslut fattas i juni månad för 
att den löpande verksamheten skulle kunna fungera på ett bra sätt under 
semestermånaderna sommaren 2019. Kommunstyrelsens ordförande tog därför ett 
ordförandebeslut om bemyndigande att teckna bankkonto mm. 
 
Det finns behov av att kunna ta mer eller mindre löpande beslut om behörighet för att teckna 
bankkonto mm när det sker personalförändringar i berörda verksamheter. Av praktiska skäl 
bör dessa beslut kunna fattas utan ledtider för politisk hantering via beredande utskott och 
kommunstyrelse. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att beslut om bemyndigande 
att teckna bankkonto mm delegeras till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Delegation 

Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera 
konton för ekonomiska transaktioner delegeras till kommunstyrelsens ordförande. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10, § 22, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behövde beslut fattas i juni månad för 
att den löpande verksamheten skulle kunna fungera på ett bra sätt under 
semestermånaderna sommaren 2019. Kommunstyrelsens ordförande fattade därför beslut 
enligt nedan: 
 
Ordförandes beslut juni 2019 
Nedanstående tjänstepersoner bemyndigas att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro 
samt disponera konton för ekonomiska transaktioner. 
 

Öppnande och avslutande av konton 

Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa 
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och 
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.  

Administrera bankkonton och banktjänster 

Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och 
ekonom Rasmus Gustafsson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens 
internetbankssystem. 
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Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m. 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent 
Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Richard 
Obawole.  

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera 
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till 
kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser. 
 

Överföring av medel mellan kommunens konton 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent 
Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Richard 
Obawole. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens 
konto i en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton 
inom centralkonto (s.k. koncernkonto). 

 
Utbetalning av löner m.m. 

Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson. 

Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska 
löneutbetalningar.  

 
Utbetalning av försörjningsstöd 

Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl, 
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialsekreterare 
Anna Åhsén, socialsekreterare Hanadi Yusef, socialadministratör Elisabeth Nyguist, 
socialadministratör Jenny Sand, socialadministratör Kristin Ståhlkrantz, 
socialadministratör Ulrika Berntsdotter och assistent Vivianne Norlin.  

Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av 
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen. 
 
Det finns ett behov av att kunna ta mer eller mindre löpande beslut om behörighet för att 
teckna bankkonto mm när det sker personalförändringar i berörda verksamheter. Helst bör 
dessa beslut kunna fattas utan ledtider för politisk hantering via beredande utskott och 
kommunstyrelse. Förvaltningen föreslår att beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, 
bankgiro och plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner delegeras till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
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Niklas Anemo  
Ekonomichef  
Kommunledningsstab  
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§  
 

Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energi- 
och miljöcenter" 
Dnr 2015/599 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt energi- och miljöcenter i Vist. 
Kapaciteten på nuvarande reningsverk vid Fiskebacken räcker inte till och området kring 
Fiskebacken/Brunnsbo avses omvandlas till ett område för bostäder, kontor, service och 
rekreation. Anläggningen på Vist kommer bli en samlokalisering om fjärrvärmeverk och 
reningsverk, vilket ger energi- och miljömässiga fördelar.  
 
Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska 
anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. I samband med detaljplanen ska 
också en bit av stadsplanen Vist industriområde etapp 1 upphävs när detaljplanen vinner laga 
kraft. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning Antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
2 Granskningsutlåtande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
3 Plankarta antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och 
miljöcenter” antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

 

 

2019-07-11 

 
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Vist 10:58, 
Ulricehamn "Energi- och miljöcenter" 
Diarienummer 2015/599, löpnummer 2600/2019 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt energi- och miljöcenter i Vist. 
Kapaciteten på nuvarande reningsverk vid Fiskebacken räcker inte till och området kring 
Fiskebacken/Brunnsbo avses omvandlas till ett område för bostäder, kontor, service och 
rekreation. Anläggningen på Vist kommer bli en samlokalisering om fjärrvärmeverk och 
reningsverk, vilket ger energi- och miljömässiga fördelar.  
 
Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska 
anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. I samband med detaljplanen ska 
också en bit av stadsplanen Vist industriområde etapp 1 upphävs när detaljplanen vinner laga 
kraft. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och 
miljöcenter” antas. 
 
 
Ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:24 och 10:12. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nytt energi- och miljöcenter i det 
utpekade området. Kapaciteten hos nuvarande reningsverk räcker inte till och är lokaliserat 
centralt i staden. Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, 
biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. I 
samband med detaljplanen ska också en bit av stadsplanen Vist industriområde etapp 1 
upphävs när detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Detaljplanen var ute på granskning under våren 2019 och har efter det reviderats efter 
inkomna yttranden och kompletterat vissa utredningar. Planområdet är lokaliserat söder om 
Bjättlundavägen mellan Ätran och skidanläggningen, Ulricehamn Skicenter. Valet av plats 
har föranletts av en lokaliseringsutredning där stor vikt lades på att hitta en tillräckligt stor 
yta för en samlokalisering av fjärrvärmeverk och reningsverk. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning Antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
2 Granskningsutlåtande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
3 Plankarta antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson My Andreasson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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PLANBESKRIVNING  

DETALJPLAN FÖR Vist 10:58 tidigare del av Vist 
10:24 och 10:12 ”Energi- och miljöcenter” 
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

 

 

 

 

 

 

Utökat planförfarande enl. 5 kap 7§ PBL (2014:900) 

Diarienummer: 2015/599 
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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 såsom 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 de riktlinjer som finns i 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 med 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, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, 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. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

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. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över 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 oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, skala         
1:1 000  

 Planbeskrivning 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-01-17 
 Fastighetsförteckning 

 
Övriga handlingar/ utredningar: 

 Geoteknisk byggbarhetsutredning, 2017-
10-27 

 Geotekniskt PM svar på Länsstyrelsens 
samrådsyttrande, 2018-06-20 

 Arkeologisk utredning, 2017 
 Naturvärdesinventering, 2018-01-09 
 Dagvattenutredning, 2018-11-19 
 Ekosystemtjänsteanalys, 2018-01-10 
 Lokaliseringsutredning, 2016-07-01  
 PM tillägg till lokaliseringsutredning, 

2018-12-03 
 Spridningsberäkningar, december 2018 
 Bullerutredning, 2018-12-03 
 Luktutredning, 2018-11-30 
 Trafikutredning, 2018-11-23 
 PM till luktutredning, 2019-06-12 
 Tilläggs PM trafikutredning, 2019-05-02 
 Geotekniskt svar på Länsstyrelsens 

granskningsyttrande, juni 2019 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Ulricehamns kommun har beslutat att ett nytt 
reningsverk ska byggas och syftet med rubricerad 
detaljplan är att möjliggöra uppförandet av ett 
nytt energi- och miljöcenter. Planområdet utgörs 
av fastigheten Vist 10:58, belägen i Vist vilket 
föranleddes av en lokaliseringsutredning (se 
bilaga) där flera platser undersöktes och stor vikt 

lades vid att hitta en tillräckligt stor yta för att 
kunna samlokalisera flera olika verksamheter.    

Kapaciteten hos nuvarande reningsverk (se bild 1) 
som ligger centralt i staden räcker inte till och 
kommunen har intentioner att utveckla området 
till en plats där bostäder, service, kontor med 
mera kan etableras.  

 

Bild 1. Nuvarande reningsverk vid Brunnsbo/Fiskebacken. 

Anläggningen i Vist blir en samlokalisering av 
fjärrvärmeverk och reningsverk, vilket ger 
fördelar både energi- och miljömässigt, samt att 
mindre mark tas i anspråk jämfört med om två 
separata verk skulle uppföras. Det som möjliggörs 
i detaljplanen är uppförandet av fjärrvärmeverk, 
reningsverk, biogasanläggning, kraftvärmeverk, 
tekniska anläggningar, lager, industri och kontor.  
Maximalt får 75% av fastighetsarean hårdgöras 
och 50% bebyggas. Anläggningen kommer att 
vara tillståndståndspliktig enligt 9 kap 
Miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram för detaljplanearbetet och 
miljötillståndet. 
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Bild 2. Lokaliseringskarta med planområde i rött. 

I samband med detaljplanen ska också en bit av 
stadsplanen Vist industriområde etapp 1, del av 
Vist 1978-01-03 upphävas när detaljplanen vinner 
laga kraft. Detta för att möjliggöra att den 
sandväg som avses användas som anslutningsväg 
till området asfalteras. Det hindras av att det finns 
en remsa planlagd parkmark i stadsplanen från 
1978 längs med Bjättlundavägens södra sida, 
vilket hindrar att sandvägen ändras (se bild 3). 
Vägen är befintlig och exploatören har ett servitut 
som belastar fastighetsägaren.  

  

 

Bild 3. Del av stadsplan från 1978 som upphävs. 

PLANDATA 

Läge, areal och markägande 
Planområdet är cirka sex hektar stort och ligger 
cirka tre kilometer norr om centrala Ulricehamn 
och cirka en kilometer norr om riksväg 40. 
Planområdet avgränsas i öst av Ätran och riksväg 
46, norr om planområdet finns Bjättlundavägen 
(väg 1834) och i väst Vistabergen. Marken är i 
privat ägo. Delen som upphävs när detaljplanen 
vinner laga kraft ägs av Ulricehamns kommun och 
är cirka 540 kvadratmeter.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING  
BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Främst närheten till skidbacken samt före detta 
banvallen i väst innebär att anläggningens 
placering, gestaltning och utformning är viktig. 
Marken åt väst, närmast skidbacken, innefattas av 
en 10 meter bred remsa av prickmark och säkrar 
att marken inte kommer att bebyggas. Riskkällor 
bör också placeras så långt från skidbacken som 
möjligt. Av säkerhetsskäl finns en remsa 
prickmark på 20 meter längs med planområdets 
norra sida, mot Vattenfalls driftstängsel. De delar 
av planområdet som utgörs av raviner får varken 
bebyggas eller belastas. Även ett 
fornlämningsområde i östra delen av 
planområdet påverkar placeringen av bebyggelse 
och anläggningar, då området inte får bebyggas, 
hårdgöras eller schaktas innan det finns tillstånd 
om arkeologisk undersökning.  
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Tillgänglighet 
Anläggningen kommer att nås från 
Bjättlundavägen och tillgängligheten för 
verksamhetens anställda inom området förväntas 
bli god. Ur säkerhetssynpunkt ska anläggningen 
kunna nås av räddningstjänst från två olika 
väderstreck. 

Grundläggning 
Största delen av planområdet har goda 
grundläggningsförutsättningar och markarbeten 
och grundläggning kan ske med traditionella 
metoder. I en del av området kommer vissa 
stabiliseringsåtgärder krävas innan byggnation 
och grundläggning. Området som utgörs av 
raviner ska lämnas orört och får varken bebyggas, 
hårdgöras eller belastas. Dock får det nordvästra 
ravinområdet användas för dagvattenhantering 
och erosionsskydd ska uppföras för att området 
inte ska erodera vid extrem nederbörd. Läs mer 
under ”Geoteknik”.  

Verksamheter 
Panncentralen återfinns idag vid sim- och 
idrottshallen i Ulricehamn är ålderstigen och har i 
dagsläget för låg kapacitet. Detta medför att 
pannan tidvis körs med olja vilket är dyrare och 
mer miljöskadligt än vad som är önskvärt. 
Nuvarande läge för en ny pelletspanna är varken 
lämpligt sett ur utsläppssynpunkt eller möjligt av 
platsskäl.  

Det nuvarande reningsverket med 
biogasanläggning är beläget centralt i staden 
och byggdes 1955. Det är sen dess ombyggt ett 
flertal gånger för att klara successivt högre ställda 
krav på rening. Reningsverket är dimensionerat 
för 12 500 personekvivalenter och klarar 
nuvarande krav, men på sikt bedöms de allt 
hårdare kraven inte uppfyllas om inte verket 
byggs till med ytterligare reningssteg. I dagsläget 
återfinns bostäder så nära som 75 meter från det 
nuvarande reningsverket medan det planerade 
reningsverket kommer att vara lokaliserat cirka 
280 meter från närmaste bostad.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
En trafikutredning har genomförts för den till 
planområdet närbelägna korsningen mellan 

vägarna 46 och 1834 som visar att korsningen på 
sikt kommer att behöva byggas om för att 
kapaciteten ska motsvara den trafikmängd som 
kan förväntas uppstå. Kapacitetsbristen är dock 
inte akut utan kommer att uppstå i framtiden som 
en följd av allmän trafikökning och att 
verksamheterna inom befintligt 
verksamhetsområde utvecklas. De förväntade 
trafikmängderna till det planerade energi- och 
miljöcentret är små i förhållande till de mängder 
som förväntas vid full utbyggnad av befintligt 
område och bedöms inte påverka trafiknätet 
nämnvärt. Planen skapar också möjlighet att, 
genom att lokalisera renings- och 
fjärrvärmeverket på Vist, minska avståndet till 
Scandbio AB pelletsfabrik och på så sätt minska 
tyngre transporter i tätorten. 

Utfart 
Tänkt utfart kommer att ske norrut via fastighet 
10:12 som ägs av Vattenfall och ansluta till 
Bjättlundavägen. Utfarten och en bit av vägen 
innefattas av stadsplanen Vist industriområde 
etapp 1 där en yta på cirka 540 kvadratmeter 
mark planlagd som PARK kommer att upphävas.  

 

Bild 4. Sandvägen som idag ansluter planområdet till 
Bjättlundavägen. 

Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar 
Närmsta busshållplats ligger cirka 300 meter från 
planområdet. Från centrala Ulricehamn finns 
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gång- och cykelförbindelse till området på den 
gamla banvallen. 

Parkering 
Parkering sker på kvartersmark. 

STÖRNINGAR/RISKER 

Buller 
En bullerutredning som redovisar förväntad 
påverkan från planerade verksamheter samt 
trafikbuller till och från planområdet har tagits 
fram. Ljudspridningen till skidanläggningen 
väster om det planerade energi- och miljöcentret 
förväntas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer på 
högst 35 dBA i en begränsad del av 
skidanläggningens område, nära lokalvägen. Med 
fullt utbyggd fjärrvärmeanläggning beräknas 
bullernivån vara begränsad, och ännu lägre vid 
reningsverkets verksamheter. 
Sammanfattningsvis bedöms buller från 
planerade verksamheter inte överskrida 
Naturvårdsverkets riktlinjer vid bostäder öster 
om planområdet, där också trafikbuller från 
befintlig vägtrafik på väg 1834 och väg 46 
förväntas maskera buller från planerad 
verksamhet. Se bullerutredning för mer 
information. Buller från flisning av trä och 
byggavfall kommer förekomma några gånger om 
året och kommer därav kunna villkoras under 
vissa tider för att inte skapa olägenheter för 
skidanläggningens verksamheter.   

Lukt 
En luktutredning, där även smittspridning 
uppskattas, har gjorts baserad på att 
slamutlastningen sker med inomhus med stängda 
portar och skorstensventilation. Risken för 
smittspridning bedöms som liten till försumbar 
utanför den aktuella anläggningen. Vid normal 
drift av verksamheten visar resultaten från 
spridningsberäkningarna att bedömningsgrunden 
0,5 le/m3 som 99-percentil underskrids i samtliga 
områden för åretruntboende. Enbart i ett litet 
område kring den aktuella anläggningen beräknas 
halterna ligga på ca 1 le/m3. För att kunna 
förnimma lukt på de angivna nivåerna på 
omkring 0,5 – 1 le/m3 krävs en ostörd nivå utan 
utsläpp/påverkan av andra luktande föreningar 
och detta område bedöms inte vara ostört. 
Resultatet presenteras som 99 percentiler för 

timmedelvärden, vilket innebär att under 8 672 
timmar av totalt 8 760 timmar är de beräknade 
halterna lägre. De beräknade timmar som lukt 
kan förnimmas (vid den nedre delen av 
skidbacken) förekommer under totalt 88 timmar 
under ett år. Dessa tillfällen/timmar är utspridda 
och fördelade under årets samtliga timmar. 
Utsläppen från samtliga utsläppskällor är inlagda 
i spridningsmodellen med maximala utsläpp 
under årets samtliga timmar vilket sannolikt är en 
överskattning. Sammanfattningsvis visar det 
redovisade utsläppsscenariot, under normaldrift, 
att en god luktmiljö uppfylls året runt. Se 
utredningen och PM för mer detaljerad 
information och resonemang.   

Spridningsberäkning 
En spridningsberäkning har genomförts för 
partiklar och kväveoxider (NOx) från 
anläggningen som utgått från väderstatistiken 
från de senaste tre årens mätningar i regionen. 
Resultatet visar på att årsmedelhalterna för 
kväveoxid vid närmaste bostad beräknas bli 14 
mikrogram/m3 och under årets 175 sämsta 
timmar beräknas värden runt 30 mikrogram/m3 i 
närheten av anläggningen. Miljökvalitetsnormer 
för kväveoxider ligger på 40 mikrogram/m3 som 
årsvärde och 90 mikrogram/m3 som timvärde, 
vilket får överskridas 175 timmar om året.   

Årsmedelhalter för partiklar visar på en beräknad 
ökning med 0,5 mikrogram/m3 i närheten av 
anläggningen till 9,5 mikrogram/m3. 
Dygnshalterna under de sju sämsta dygnen ökar 
som mest med cirka 1 mikrogram PM10/m3. 
Totalhalten inklusive bakgrund blir då runt 10 
mikrogram/m3. Miljökvalitetsnormer för partiklar 
PM10 är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde 
och 50 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde, 
vilket får överskridas 35 dygn om året. Resultatet 
visar på att det finns en god marginal till 
miljökvalitetsnormer. Se bilagd utredning för mer 
information.  

Damning från värmeverk 
Damning är den vanligaste störningen för 
omgivningen från ett värmeverk. Risken för 
damning bedöms som liten i och med att den 
skogsflis som kommer att levereras till 
anläggningen tippas i en ficka inomhus. Dock kan 
skogsfliset i framtiden komma att lagras utomhus, 
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beroende på den totala storleken på 
förbränningsanläggningen och flismarknaden. 
Det bränsle som lagras utomhus kommer till 
största delen behålla sin fukthalt. Skulle det mot 
förmodan bli en störning på grund av spridning 
av damm så kan en avskärmning installeras. Om 
flisning av klentimmer och grot blir aktuellt i 
framtiden kommer denna verksamhet vara 
begränsad till 10–15 dagar per år. Verksamheten 
kommer därför att kunna anpassas till tid och 
väderförhållanden så att omgivningsstörningar i 
form av damm minimeras.  

Utöver det har Boverkets rekommenderade 
skyddsavstånd på 200 meter till bostäder för 
fasteldade energianläggningar tillgodosetts. 
Sammanfattningsvis bedöms damning från 
bränslelagringen inte komma att påverka halter 
av partiklar i luft i närområdet på ett sådant sätt 
att närliggande bostäder eller vistelse i 
skidbacken störs.  

Gestaltning 
Anläggningen kommer att synas främst från 
skidbacken vilket innebär att utformning och 
gestaltning av anläggningen är mycket viktig. 
Troligtvis kommer anläggningen få viss negativa 
inverkan på landskapsbilden. Dock är skidbacken 
att betrakta som en urban backe som ligger nära 
centrala Ulricehamn där stad, motorväg och 
industrier redan är synligt. Detta gör den visuella 
störningen mindre än om skidbacken återfanns i 
ett område med mer orörd natur som utsikt. 

 

Bild 5. Visionsbild, etapp 3. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet ska bebyggas med reningsverk som 
kommer att hantera både det egna samt externt 
avloppsvatten. Området kommer att anslutas till 
Ulricehamns Energi AB:s vattenledningsnät. 

El, tele, bredband och värme 
Planområdet har goda förutsättningar att anslutas 
till nödvändiga ledningar. 

Dagvatten 
Ulricehamns Energi AB har utfört en 
dagvattenutredning för området. Ytavrinning från 
högre liggande terräng leds förbi planområdet via 
diken och naturliga formationer i terrängen innan 
det når Ätran. I och med att området som i 
dagsläget har hög genomsläpplighet exploateras 
kommer mängden hårdgjorda ytor öka. Detta 
begränsar infiltrationen i marken och ökar 
ytavrinningen. I största möjliga mån föreslås 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
vilket innefattar gröna tak, öppna 
fördröjningsmagasin och makadamfyllda diken. 
Området har delats in i tre olika ytor (A, B, C) 
baserat på vilken typ av dagvattenhantering som 
är lämplig (se bild 6).  

 

Bild 6. Förslag till dagvattenhantering. 

I område A och B föreslås ett svackdike till ett 
öppet fördröjningsmagasin i område C. Den 
sluttande terrängen möjliggör att den södra delen 
i område A utnyttjas som översilningsyta för den 
närmast uppkommande avrinningen och 
eventuellt för bräddning från 
fördröjningsmagasinet.  

Område C är planerat att användas för lagring av 
träflis och för att undvika att flis och lakvatten 
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spolas ner i brunnar eller ut i kringliggande 
terräng krävs filtrering av dagvattnet. En tänkbar 
lösning är ett makadamfyllt dike med 
dränledning. Ett dagvattenmagasin föreslås 
centralt i område C. Avrinning kan på så sätt ledas 
från dikena till magasinet, och vid höga flöden 
brädda ut i ravinen i områdets nordöstra del. 
Genom att sammankoppla de olika stegen i 
dagvattenhanteringen och låta den norra ravinen 
fungera som översilningsyta kan en kombinerad 
reningseffekt uppnås. Miljökvalitetsnormer 
beskrivs under ”Konsekvensbeskrivning”. Se 
dagvattenutredning för mer utförliga redogörelser 
gällande dagvattenhanteringen.  

Brandvattenförsörjning 
Då området har avrinning till en känslig recipient 
ska släckvatten förhindras nå recipienten eller 
infiltreras i marken. Området som möjliggör 
dagvattendamm och fördröjningsmagasin ska 
innehålla en släckvattendamm med tätt 
bottenskikt och möjlighet att stänga av 
bräddledningar vid brand. Vilket ska kunna göras 
separat eller i kombinerad funktion med 
dagvattendammen eller fördröjningsmagasinet.  

Brandvattenförsörjningen föreslås hanteras med 
brandposter. Om behov uppstår att ha ytterligare 
brandvattenförsörjning kan vatten hämtas från 
det närmaste vattendraget, Ätran. Detta behöver 
då lösas genom en anslutning för 
räddningstjänsten till Ätran och en iordningställd 
hårdgjord yta för räddningstjänstens 
motorspruta.  

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Inom planområdet finns inga allmänna platser.  

Kvartersmark 
Större delen av planområdet är planlagt med E, 
tekniska anläggningar (anläggningar för tekniska 
ändamål, avloppsreningsverk), J, industri 
(industriverksamhet, lager) och K, kontor. Det 
som tillåts i området är tekniska anläggningar, 
industri, reningsverk, värmeverk, kraftvärmeverk, 
biogasanläggning, dagvattenanläggning, lager och 
kontor. Det finns också ett område utpekat för 
dagvattendamm (E1), fördröjningsmagasin (E2),  
och släckvattendamm (E3).  

Egenskapsbestämmelser 
Generella bestämmelser saknar en beteckning och 
gäller för hela planområdet. De generella 
bestämmelserna reglerar att största byggnadsarea 
av fastighetsarean inom användningsområdet är 
50%, samt att maximalt 75% av fastighetsarean 
får hårdgöras.  

Höjdbestämmelsen inom detaljplanen är reglerad 
genom både högsta nockhöjd över havet angivet i 
meter och högsta totalhöjd över havet angivet i 
meter. Nockhöjden är begränsad till +193 meter 
över havet. Totalhöjden är reglerad till +225. 
Nockhöjden syftar till att begränsa 
byggnadskropparnas höjd till cirka 15 meter. 
Totalhöjden begränsar höjden för skorsten som 
enligt planen maximalt kan bli 48 meter hög.  

p1, anger att byggnader ska placeras minst sex 
meter från fastighetsgräns.  

Prickmark anger att marken inte får bebyggas och 
uppfyller olika syften inom planområdet. 
Prickmarken i den västra och norra delen av 
planområdet är till för att lämna ett visst avstånd 
från banvallen och skidbacken, samt att lämna ett 
skyddsavstånd från Vattenfalls driftstängsel norr 
om planområdet. Prickmarken i den östra delen 
har dåliga geotekniska förutsättningar samt vissa 
naturvärden och prickmarken i den sydöstra 
delen har dåliga geotekniska förutsättningar. 
Dock kommer de båda områdena möjliggöra 
omhändertagande av dagvatten.  

n1, anger att marken får användas för 
omhändertagande av dagvatten och utförande av 
erosionsskydd men i övrigt inte belastas eller 
hårdgöras. n2, anger att marken inte får belastas 
eller hårdgöras. 

m1, anger att erosionsskydd ska läggas ut i botten 
och slänterna av ravinen innan den börjar 
användas för avledning av dagvatten. 
Erosionsskyddets utsträckning och utförande ska 
godkännas av geotekniskt sakkunnig. Detta för att 
områdets stabilitet ska säkerställas vid 
extremregn.  

En del av planområdet kan bebyggas säkert om 
vissa stabilitetsåtgärder utförs. m2, anger att 
stabilitetsförbättrande åtgärder ska genomföras 
inför byggnation och grundläggning, genom 
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uppfyllning och att slänter flackas ut. Lokalt kan 
urskiftningsbehov finnas av svämsediment innan 
uppfyllning utförs. Stöd för åtgärder ska 
godkännas av geotekniskt sakkunnig.  

Administrativa bestämmelser 
a1, anger området där en fornlämning finns. 
Området får inte bebyggas, hårdgöras eller 
schaktas förrän tillstånd för ingrepp i 
fornlämningsområdet givits av Länsstyrelsen. 
Tillståndet från Länsstyrelsen kommer att 
villkoras med arkeologisk undersökning.  
Området ska avgränsas med staket eller dylikt 
tills dess att marken får bebyggas. Syftet med att 
området ska markeras med staket eller dylikt är 
för att undvika ingrepp i området under 
byggnation och verksamhetsutövning.  

Bygglov krävs när egenskapsområde betecknat n1 
börjar användas för avledning av dagvatten och 
får endast ges under förutsättning att 
skyddsåtgärder för erosion betecknat m1 utförts. 
Vilket är en generell bestämmelse och gäller 
bygglov inom hela planområdet.  

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år från 
den dag då detaljplanen vinner laga kraft.  

Upphävande av detaljplan 
Det skrafferade området (se bild 7) visar den del 
av stadsplanen Vist industriområde etapp 1, del av 
Vist som upphävs när detaljplanen vinner laga 
kraft. Delen som upphävs är planlagd som PARK 
och förhindrar att utfarten till planområdet på 
något sätt ändras. Syftet med upphävandet är att 
tillåta att utfarten och delen av vägen som ligger 
inom stadsplanen asfalteras. Då sandvägen är 
befintlig och ett servitut för vägen finns kan delen 
som omfattar utfarten upphävas. Marken 
planlagd som GATA kommer inte att ändras från 
föregående stadsplan och har kommunalt 
huvudmannaskap.   

 

Bild 7. Område där stadsplan upphävs. 
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ILLUSTRATION 

Utkast av möjlig framtida exploatering. Byggnaders läge och 
omfattning har ännu inte beslutats. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Enligt gällande översiktsplan för Ulricehamns 
kommun (antagen av kommunfullmäktige 2015-
10-29) finns ingen riktlinje för området. 
Rubricerad detaljplan avviker således från 
översiktsplanen. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Planområdet ligger inom den fördjupade 
översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats 
Ulricehamn (antagen av kommunfullmäktige 
2008-05-26) vilken inte heller har någon riktlinje 
för området. 

DETALJPLAN 
Fastigheten är sedan tidigare inte detaljplanelagd, 
men norr om området är det detaljplanelagt för 
industri. En bit planlagd parkmark inom 
stadsplanen Vist industriområde etapp 1 som går 
söder om Bjättlundavägen upphävs när 
detaljplanen vinner laga kraft. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 
Hela området omfattas av riksintresse för 
naturvård. Områden av riksintresse för 
naturmiljön respektive friluftslivet ska skyddas 
mot sådana åtgärder som påtagligt kan skada 
naturmiljön. Med påtaglig skada avses skada på 
värden i naturmiljö som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas eller 
ersättas om de en gång förstörs. 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Riksintresse Friluftsliv 
Hela området omfattas av riksintresse för 
friluftsliv.  

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet är lokaliserat inom 
Götalandsbanans korridor. Detaljplanen bedöms 
inte försvåra arbetet med den framtida järnvägen. 

Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Ätran ligger i närheten av planområdet. Området 
är inte utpekat som vattenskyddsområde. Ätran 
och området runtomkring har dock en hög 
skyddsnivå och är utpekad i översiktsplanen som 
potentiell vattentäkt.  

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 Ätran gäller strandskydd med 
100 meter som sträcker sig från strandlinjen både 
ut i vattnet och upp på land. Strandskyddet för 
Ätran återfinns i områdets sydöstra del men de 
delar av området utgörs av prickmark och får inte 
belastas eller hårdgöras.  

LOKALISERINGSUTREDNING 
Lokaliseringsutredningen pekar på att den valda 
platsen under rådande förhållanden är det mest 
lämpliga alternativet för etablering av ett energi- 
och miljöcenter. Viktiga aspekter när en lämplig 
plats eftersökts har främst varit en yta som 
medger plats för kombinerade verksamheter. Den 
valda lokaliseringen ligger på ett acceptabelt 
avstånd till bebyggelse på mark som inte är 
lämplig för bostadsbebyggelse. Utöver det krävs 
inga åtgärder för att få en sammanhängande 
tomt.  

I lokaliseringsutredningen tittade man slutligen 
på två lämpliga ytor, Kvarteret Stålet samt Vist. 
Kvarteret Stålet valdes bort då ytan hade behövt 
kompletteras med mark utanför industriområdet 
och även med denna mark hade ytan inte varit 
tillräcklig för en möjlig framtida exploatering. För 
Kvarteret Stålet hade också en livsmedelsindustri 
påverkats negativt av ett nytt energi- och 
miljöcenter. I båda alternativen finns bostadshus 
på ungefär samma avstånd, dock något närmre i 
Vist, men bedömningen är att skillnaden i både 
avstånd och antal bostadshus är såpass liten att 
andra skillnader gjort att lokaliseringen på Vist 
framstått som det bästa alternativet. 
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Dialog har förts med skidanläggningen under 
processen och den bedömning som har gjorts är 
att energi- och miljöcentret endast kommer ha en 
liten påverkan på helhetsupplevelsen för besökare 
i skidbacken då stad och infrastruktur i dagsläget 
är synligt från backen. Se utredningen samt PM 
för mer information.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Planområdet består till största del av skogs- och 
betesmark. Terrängen är förhållandevis flack och 
bildar en platå mellan sluttningarna i öst och väst. 
I områdets norra del tränger en ravin från öster 
och skapar nivåskillnader på sju meter. Det finns 
en del hägn för hästar samt ridstigar. 
Naturvärdesinventeringen omfattade också fåglar 
och fladdermöss då Ätrans dalgång innehar en 
stor fågel- och fladdermusfauna. I området finns 
tre naturvärdesobjekt; tallskog, sandmiljö och 
betesmark.  

Tallskogen klassas som naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och består av relativt ung 
tall med ett uppvuxet buskskikt av bland annat 
brakved och rönn. Det finns rikligt med den 
fridlysta växten revlummer. I den norra delen av 
området finns en ravin där grov, död ved finns. I 
områdets skogsmark är de främsta värdena 
förekomsten av revlummer och ravinen. 
Sandmiljön har även den naturvärdesklass 3 och 
består av en sandväg som regelbundet slits av 
fordon och hästar i träning.  

I vägen och vändplatsen finns bohål för solitära 
insekter och i kanten av vägen växer viss 
torrängsflora med nektarrika arter. Slitaget av 
vägen är nödvändig för att naturvärdet ska bestå. 
Betesmarken är klassad som naturvärdesklass 4 
(visst naturvärde) och består av betesmark för 
häst som inte betas lika hårt som intilliggande 
beteshagar. Betesmarken har viss artrikedom och 
där återfinns gulmåra som är en signalart för 
ängs- och betesmark.  

 

Bild 8. Från området. Foto: MSB. 

 

Bild 9. Från området. Foto: MSB. 

I Swecos naturvärdesinventering har även uttag 
av rödlistade och skyddsklassade arter från 
ArtDatabanken gjorts. Där fanns fynd av tre 
rödlistade men inte skyddsklassade fåglar; 
sävsparv (rödlistad som sårbar), backsvala (nära 
hotad) och spillkråka (nära hotad). Det fanns 
även fynd av en skyddsklassad art. Vid 
naturvärdesinventeringen fann Sweco även fyra 
arter av mindre tättingar. 

Den sammantagna bedömningen är att området 
har relativt låga värden för fågel- och 
fladdermusfaunan då hålträd samt stora och 
gamla träd saknas. Som helhet bedöms 
naturvärdena inom planområdet som låga då 
högsta naturvärdesklass vid inventeringen var två 
objekt med påtagligt naturvärde. Infrastruktur 
och pågående verksamhet har både positiv och 
negativ inverkan på planområdet. Regelbunden 
störning från trafik och närliggande verksamheter 
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bedöms som negativ för framförallt fågelfaunan. 
Slitage på sandmarken bedöms som positivt då 
det skapar och har skapat en gynnsam miljö för 
solitära bobyggande insekter. Se 
miljökonsekvensbeskrivning för ytterligare 
information. 

Naturvärdesinventeringen konstaterade att det 
finns revlummer inne på planområdet. 
Bedömningen utifrån lokalkännedom är att det 
finns gott om revlummer även utanför 
planområdet. Risken för att exploateringen i sig 
hotar artens bevarandestatus i trakten runt Vist 
bedöms därför som relativt liten. Risken för 
avsiktlig eller oavsiktlig uppgrävning utanför 
planområdet som skulle hota artens 
bevarandestatus på en större skala bedöms som 
existerande men mycket liten. Risken att hota 
revlummerns bevarandestatus kommer däremot 
öka om fler ytor i närområdet exploateras i 
framtiden så att arten trängs undan. 

Solitära sandlevande insekter hittades i och i 
anslutning till planområdet. Sandmiljöerna, med 
en sandväg som regelbundet slits av fordon och 
travhästar i träning, har tillskapats och i kanterna 
av vägen har en lämplig miljö bildats för solitära 
sandlevande insekter då flera bohål från sådana 
insekter hittades. Solitära sandlevande insekter 
tillhör en insektsgrupp som innehåller många 
rödlistade och därmed hotade arter. Sandmiljöer 
blir allt ovanligare i dagens landskap och utgör en 
viktig biotop för många arter. Kommunen har 
bedömt att sandmiljöer bör finnas i området men 
att det är tämligen svårt att skydda värdena 
kopplat till sandmiljöerna med tillexempel 
prickmark eller att göra området till NATUR, 
eftersom just slitaget är viktigt för den typ av 
miljö.  

Om vissa av sandvägarna kan behållas i samma 
läge är det positivt för de solitära sandlevande 
insekterna. Att bevara sandvägen där energi- och 
miljöcentret planerar sin infart vore att föredra 
sett till insekternas samexistens med den 
planerade anläggningen. Om de befintliga 
sandmiljöerna förstörs bör de ersättas med 
likartade miljöer. Infartsvägen bör anläggas i ett 
sådant läge att de värdefulla sandblottorna som 
pekas ut i naturinventeringen bevaras.  

Inom området finns möjligheter att skapa goda 
sandmiljöer för de solitära sandlevande 
insekterna, framförallt de områden som består av 
prickmark i plankartan och ändå inte tillåter 
exploatering kan med fördel användas. Vid 
uppförande av nya miljöer ska sandmiljöerna ha 
maximalt 20 procent vegetationstäckning för att 
bli värdefulla för insekterna. Växter bör rotryckas, 
ytskrapas och årligen störas för att miljöerna inte 
ska förstöras. Död ved kan också verka som en 
god miljö för insekterna. En skötselplan för 
sandmiljöerna ska upprättas för att verka som ett 
stöd för att bevara de värdefulla miljöerna.  

Ravinen innehar vissa naturvärden och bör 
undantas från avverkning. De döda 
trädstammarna i ravinen bör lämnas och framtida 
nedfallna träd bör ligga kvar. Detta skapar både 
substrat för olika mossor, svampar, insekter och 
lavar, samt utgör en födoresurs för fåglar. 

Ekosystemtjänster 
Inom området har en rad ekosystemtjänster 
identifierats vilka, totalt sett, kommer att 
påverkas negativt av projektet. Tjänster som finns 
i området är reglerande (tillexempel pollinering), 
producerande (tillexempel livsmedel såsom bär 
och svamp) samt kulturella (tillexempel 
rekreationsvärden). Att behålla träd och 
vegetation i de delar av området där inga 
byggnader uppförs är lämpligt. Även de 
sandmiljöer som finns i området bör bevaras om 
möjligt. Öppen dagvattenhantering kan även 
detta gynna ekosystemtjänsterna i området.  

Geoteknik  
Enligt PBL ska byggnader och byggnadsverk 
placeras på mark som är lämpad för ändamålet, 
med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet. Hänsyn ska också tas till jord-, berg- 
och vattenförhållanden samt risken för olyckor.  
 
Jordlagren i planområdet utgörs till största del av 
glacial grovsilt-finsand. I områdets sydöstra del 
finns svämsediment av i huvudsak sand. 
Blockigheten är utpekad som låg i hela området. 
Både grovsilten-finsanden och svämsedimenten 
är permeabla och grundvattenytan styrs kraftigt 
av Ätrans vattennivå. I planområdets västra delar 
antas grundvattenytan ligga på maximalt +174 
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(3–6 meter under markytan), området närmast 
Ätran ligger på nivåer kring +167–169 meter.  
 
Grovsilt-finsand är lättschaktad men är vid 
vattenmättad flytbenägen. Vid utförande av 
schakter i grovsilt-finsand kan falsk säkerhet 
upplevas vid branta schaktslänter. Brott i 
schaktslänter kan vara spröda, det vill säga, de 
uppkommer utan förvarning med sprickor eller 
motsvarande i släntkrön. Uppfyllning och 
komprimering av grovsilt-finsand för 
grundläggning kräver uppföljning, kontroll och 
goda förutsättningar avseende vatteninnehåll i 
jordmaterialet. Området är av SGU utpekat som 
aktsamhetsområde där förutsättningar för skred 
finns. Det är även utpekat som ”ej fastmark” och 
det finns tre platser som pekats ut där det finns 
spår av eventuella jordskred eller ravin.  
 
En geoteknisk byggbarhetsutredning har gjorts 
där planområdet delats in i tre olika zoner vilka 
har olika förutsättningar för byggnation (se bild 
10). I det grönstreckade området bedöms 
markarbeten och grundläggning kunna ske med 
traditionella metoder. I södra delen, i anslutning 
till den mindre dalgången samt i övre delen av 
södra ravinen krävs uppfyllnader upp till 3 á 4 
meter för att möjliggöra byggnation på gemensam 
nivå.  

Det gulstreckade området visar områden där 
åtgärder behöver vidtas för byggnation. 
Byggnation inom gult område kräver större 
uppfyllnader än för grönt samt att anslutande 
slänter kan behöva flackas ut. Lokalt kan 
urskiftningsbehov finnas av svämsediment innan 
uppfyllning utförs. Marken kan bedömas som 
stabil om byggnationer uppförs i samband med 
att förstärkningsåtgärder vidtas. Eftersom 
området består av friktionsmaterial och ligger 
nära ett vattendrag uppstår svårigheter att i 
detaljplanen reglera exakta förstärkningsåtgärder. 
Markens förutsättningar är också mycket lokala 
och byggnaders exakta läge har inte heller 
klargjorts då området avses byggas i olika 
etapper. Detta gör att en större säkerhet uppnås 
om val av åtgärd tas vid detaljprojektering i 
enlighet med Boverkets konstruktionsregler. 

Det rödstreckade området visar områden där 
byggnation ej rekommenderas. Området har i 

plankartan klassificerats som prickmark 
tillsammans med en bestämmelse om att området 
ska lämnas obebyggt och inte belastas. Dock 
föreslås området fungera som översilningsyta för 
dagvatten. För att säkerställa att ravinen inte 
eroderar vid extremregn behöver erosionsskydd 
läggas ut i ravinens botten och upp på slänterna. 
Se bifogad geoteknisk byggbarhetsutredning, 
”Geotekniskt PM svar på Länsstyrelsens 
samrådsyttrande” samt ”Geotekniskt svar på 
Länsstyrelsens granskningsyttrande” för mer 
information. 

 

Bild 10. Signalkarta med förutsättningar för byggnation. 

Markföroreningar 
Inom området förekommer inga kända 
markföroreningar. 

Radon 
Området ligger inom normalriskområde för 
radon, vilket redovisas i SGAB:s rapport 
”Radonriskundersökning för Ulricehamns 
kommun 1990.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Riksintresset för kulturmiljövård Ätrans dalgång 
gäller för planområdet. Ätrans dalgång har haft 
stor betydelse för kommunikationer och 
kulturimpulser mellan södra och mellersta 
Sverige. Området längs Ätrans dalgång är rikt på 
fornlämningsmiljöer från samtliga förhistoriska 
perioder och lämningarna består av bland annat 
boplatser, hålvägar, gravar, hällristningar med 
mera. 
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Fornlämningar 
En arkeologisk utredning har utförts. Vid 
utredningen upptäcktes en fornlämning i form av 
en välbevarad boplatslämning (se bild 11). 
Fyndmaterialen som påträffats är av kvarts, 
keramik och flinta. Fyndigheten är lokaliserad i 
områdets östra del och vid exploatering av denna 
del av planområdet kommer ytterligare 
undersökningar krävas, vilket en 
planbestämmelse i plankartan anger.  

Det utpekade området för fornlämningen är på 
kort sikt planerad att inte bebyggas alls och det 
kan komma att lämnas orört även i framtiden. 
Utöver boplatslämningen så upptäcktes också ett 
par hålvägar som är skadade och inte lika 
bevarandevärda som boplatslämningen. Se den 
arkeologiska utredningen för mer information.  

 

Bild 11. Karta från den arkeologiska utredningen. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Omkringliggande bebyggelse utgörs av 
Ulricehamn Skicenters skidanläggning och 
Vattenfall eldistribution AB:s elanläggning. Norr 

om Bjättlundavägen finns Vist industriområde. 
Närmaste bostad återfinns cirka 280 meter från 
planområdet och inom en radie av en kilometer 
finns ungefär 25 bostäder. 

Service 
Inom en kilometer från planområdet finns viss 
service i form av matvarubutik, bensinstation och 
snabbmatsrestaurang.  

STÖRNINGAR 

Farligt gods  
Öster om planområdet på andra sidan Ätran finns 
väg 46 som är transportled för farligt gods. 
Planområdet befinner sig cirka 300 meter från 
vägen vilket bedöms som ett säkert avstånd 
kopplat till risker gällande transportleden för 
farligt gods.  

BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
Detaljplaner vars genomförande kan antas 
innebära en betydande miljöpåverkan ska enligt 
PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (SFS 1998:808) 
miljöbedömmas och en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 
Kommunens bedömning är att planförslaget kan 
innebära en betydande miljöpåverkan varvid en 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av 
planhandlingarna och ligger som en bilaga till 
planbeskrivningen. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Följande art enligt artskyddsförordningen 
kommer sannolikt att påverkas av planens 
genomförande:  

•   Revlummer 

Bedömningen utifrån lokalkännedom är att det 
finns gott om revlummer även utanför 
planområdet. Risken för att exploateringen i sig 
hotar artens bevarandestatus i trakten runt Vist 
bedöms därför som relativt liten.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH 
NATURRESURSER 
Kommunen behöver ett nytt renings- och 
fjärrvärmeverk och nuvarande anläggningar är 
föråldrade och dess kapacitet är begränsad. Ett 
nytt reningsverk kommer på ett bättre sätt än idag 
rena vattnet innan dess att det når recipienten 
Åsunden. Området för detaljplanen omfattas av 
riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv och kommunikation (Götalandsbanan). 
Med hjälp av bland annat en 
lokaliseringsutredning har kommunen avvägt 
dessa intressen i förhållande till behovet av ett 
energi- och miljöcenter vilket också innebär att 
mark centralt i staden frigörs till andra ändamål, 
såsom bostäder.  

Planförslaget ianspråktar mark som i dagsläget 
nyttjas som betesmark för djur i mindre skala. 
Områdets närhet till redan befintligt 
industriområde i Vist innebär en effektivisering 
gällande transporter av flis till fjärrvärmeverket.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Planförslaget bedöms inte leda till att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 
Spridningsberäkningar för den planerade 
anläggningen visar att det finns en god marginal 
till miljökvalitetsnormer. Årsmedelhalter och 
dygnshalterna för partiklar kommer inte att öka 
märkbart i närheten av anläggningen eller 
närmaste bostäder och beräknas med god 
marginal understiga miljökvalitetsnormerna för 
partiklar. Årsmedelhalter och timvärdet för 
kväveoxider (NOx) beräknas också ligga under 
miljökvalitetsnormer.  

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 
planförslaget ge små negativa konsekvenser 
avseende luft och klimat eftersom 
miljökvalitetsnormerna för luft inte kommer att 
överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Miljökvalitetsnormerna för vatten syftar till att 
exploateringen av ett område inte får leda till att 
den kvalitativa statusen på en vattenförekomst 
försämras eller att grundvattennivån sjunker. 

Inga större föroreningsmängder förväntas i 
dagvattnet, men reningseffekter är nödvändigt för 
att inte leda till viss försämring som kommer med 
övergången från skogsmark till hårdgjord yta. 
Föroreningsbelastningen på Ätran bedöms dock 
inte öka i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna riskerar att påverkas 
negativt. I alla steg av den föreslagna 
dagvattenhanteringen tillåts vattnet att infiltrera i 
marken. Vid kraftigare regn leds den avrinning 
som inte hinner infiltreras inom området, via 
ravinen som fungerar som en översilningsyta, till 
en korvsjö som ligger i anslutning till Ätran. Den 
avrinning som når Ätran/Åsunden förväntas bli 
marginellt större än tidigare och bedöms inte 
påverka grundvattenförekomsten Blidsberg-
Ulricehamn. 

Då Ulricehamns kommun i dagsläget inte har 
några ämnesspecifika gränsvärden för utsläpp av 
dagvatten, jämförs här istället de ökade 
koncentrationerna med de riktlinjer som återfinns 
i ”Förordning (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten” 
samt EU:s Vattendirektiv (2008/105/EG). Det 
strängaste kravet gällande zink avser mjuka 
laxfiskvatten och är satt till 30 µg zink per liter 
vatten. För kvicksilver gäller gränsvärdet 0,05 
µg/l som årsmedelvärde och 0,07 µg/l som 
maximal tillåten koncentration. I båda fallen 
hamnar de beräknade utsläppsvärdena under de 
rådande gränsvärdena.  

Fortsättningsvis rekommenderas att 
dagvattenbrunnar förses med filter och ytor som 
riskerar att utsättas för särskilt höga 
föroreningshalter kan kräva punktinsatser, såsom 
oljeavskiljare. Vilket bör utredas vidare i samband 
med detaljprojekteringen. Se 
dagvattenutredningen för ytterligare information. 

Schaktning under grundvattenytan och 
bortledning av grundvatten bedöms inte bli 
aktuellt, men bortledning av grundvatten kan 
vara en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 
Miljöbalken 11 kap 9 §. 

Risk för höga vattenstånd 
Största delen av området befinner sig på en platå 
på nivåerna +176 till +178 meter över havet. Som 
lägst ligger en liten del av ravinen i norra delen av 
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planområdet på +169. Inför byggandet av nya 
Riksväg 40 finns en arbetsplan från 2009-08-07 
där Ätrans högsta högvatten med 100-års 
återkomsttid beräknas till +167. Det finns således 
marginal för planområdet gällande risken med 
potentiell översvämning av Ätran. 

Skyfall 
I planen finns ett område avsatt för ett 
fördröjningsmagasin. Magasinet och 
tillkommande diken bedöms i 
dagvattenutredningen vara tillräckliga för att 
klara ett 100-årsregn. Den mark inom området 
som inte hårdgörs bedöms dessutom ha hög 
genomsläpplighet och god möjlighet till 
infiltration. Se dagvattenutredningen för mer 
information. Erosionsskydd ska placeras i 
ravinerna för att de inte ska erodera vid extrema 
regn.  

NOLLALTERNATIV 
Om utpekad mark, som förordades i 
lokaliseringsutredningen, inte planläggs för 
industriändamål där renings- och fjärrvärmeverk 
får byggas kan marken fortsättningsvis användas 
som skogsmark, betesmark för djur i mindre skala 
och travträning samt att de befintliga 
ekosystemtjänsterna bevaras. En annan lämplig 
plats för ett nytt energi- och miljöcenter, 
alternativt en plats för nytt reningsverk samt en 
ny plats för nytt fjärrvärmeverk behöver i så fall 
tas i anspråk.  

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHET 
Det finns inget behov av störningsskydd i 
detaljplanen då skydd mot störningar regleras i 
miljötillståndet.  

NATURVÄRDEN 
För den planerade exploateringen kommer 
ravinen utöver erosionsskydd att fredas från 
byggnation, en dränledning kommer anslutas till 
ravinen som ska kunna brädda ut i ravinen vid 
höga flöden. Detta skulle innebära att ravinen 
blötläggs i större utsträckning än i nuläget vilket 
skulle kunna inverka positivt för naturvärdena 
genom utveckling av fuktälskande artrikedom. De 
döda trädstammarna i ravinen och framtida 
nedfallna träd bör ligga kvar då detta skapar ett 

substrat för mossor, svampar, insekter och lavar 
samt utgör en födoresurs för fåglar. Sandvägen 
kan komma att flyttas men nuvarande markägare 
ska ges möjlighet att dra om sin travbana i 
närområdet vilket med tiden kan skapa nya 
sandmiljöer genom regelbundet slitage med 
fordon och hästar.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Då oexploaterad mark kommer att tas i anspråk 
kommer viktiga naturvärden och 
ekosystemtjänster att gå förlorade. För att 
förlusten av ekosystemtjänster ska bli så låg som 
möjligt behöver lösningar och åtgärder vidtas 
genom öppen dagvattenhantering och att så 
mycket växtlighet som möjlig bevaras och 
återplanteras. Detta görs med fördel ihop med 
gestaltningen av bebyggelse och utomhusmiljö.  

Ekosystemtjänsteanalysen som utförts baserades 
dels på rapporten ”Ekosystemtjänster i 
Ulricehamns närområde” (Ekologigruppen, 2016) 
och dels naturvärdesinventeringar för det 
specifika området. Ekologigruppens inventering 
gjordes med hjälp av flygbildstolkning och visar 
vilken potentiell kapacitet en specifik yta kan ha 
för ekosystemtjänster.  

En bedömning av ekosystemtjänsteanalysen har 
gjorts av kommunen som kommit fram till att 
ekosystemtjänsterna troligen riskerar att påverkas 
mer negativt än vad ekosystemtjänsteanalysen 
visade. Däremot bedöms det också som att denna 
anläggning, var den än lokaliseras, skulle påverka 
ekosystemtjänsterna i det närområdet negativt i 
en jämförbar grad. Sammantaget bedöms det som 
att kommunens behov av ett nytt energi- och 
miljöcenter kommer att innebära en förlust av 
ekosystemtjänster där det etableras.  

Däremot är de positiva aspekterna av en ny 
modern anläggning med kapacitet nog för en 
växande befolkning är stora nog för att motivera 
den påverkan på ekosystemtjänsterna som 
oundvikligen kommer att ske. Samhället och 
miljön gynnas av en ny och effektiv behandling av 
avloppsvatten och minskad användning av fossila 
bränslen samt färre transporter till de nuvarande 
anläggningarna i stadens centrala delar.  
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KULTURMILJÖVÄRDEN 
Det har genomförts en arkeologisk utredning som 
identifierade en fornlämning. Området där det 
upptäcktes en boplatslämning ska lämnas orört 
tills dess att marken måste tas i anspråk, vilket 
inte är aktuellt innan dess att Ulricehamns Energi 
AB eventuellt behöver ordna ett flislager. Om 
marken behöver tas i anspråk i framtiden krävs 
arkeologisk förundersökning samt tillstånd av 
borttagande av fornlämning från Länsstyrelsen. 
Den arkeologiska utredningen föreslår att för- och 
slutundersökning kombineras om marken ska tas 
i anspråk. Detta eftersom terrängen kan försvåra 
och skada fornlämningen om ordinarie 
tillvägagångsätt med förundersökning följt av 
slutundersökning sker. Om ytterligare, inte 
tidigare registrerade fornlämningar, påträffas vid 
exploatering av området ska arbetet avbrytas 
omedelbart och en anmälan göras till 
Länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning.  

FRILUFTSLIV 
Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer 
konsekvenserna för friluftslivet som små. 
Området kommer omvandlas från skogs- och 
betesmark till industrimark vilket innebär att 
området inte längre kan nyttjas för 
rekreationsändamål. Möjligheten att nyttja Ätrans 
dalgång för rekreation och friluftsliv bedöms dock 
inte påverkas. 

STRANDSKYDD 
Strandskyddet för Ätran återfinns i områdets 
sydöstra del men de delar av området utgörs av 
prickmark och får inte belastas eller hårdgöras. 

LANDSKAPSBILD 
Landskapsbilden, framförallt från skidbacken kan 
komma att skadas om inte utformningen av 
anläggningen utförs med respekt för 
omgivningen. Det ligger i kommunens intresse att 
inte skada landskapsbilden på ett påtagligt sätt 
varför högt ställda krav på arkitektonisk 
gestaltning för anläggningens utformning är av 
stor vikt. Skidanläggningen är av stor vikt för 
turismen i Ulricehamn och intrycket från backen 
får därför inte skadas mer än nödvändigt. Dock 
kommer anläggningen ge en viss negativ påverkan 
för landskapsbilden, men då skidanläggningen 

ligger centralt i staden med infrastruktur synligt 
från backen bedöms energi- och miljöcentret 
endast ge en mindre visuell störning, än om 
skidbacken återfanns i ett område med mer orörd 
natur som utsikt. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenutredningens föreslagna 
systemlösningar bedöms av 
miljökonsekvensbeskrivningen att ge små 
negativa konsekvenser avseende vattenmiljön. 
Föroreningsbelastningen på recipienten Ätran 
bedöms inte öka i den omfattning att 
miljökvalitetsnormerna riskerar att påverkas 
negativt.  

TRAFIKBULLER 
Anläggningen förväntas inte tillskapa trafik på ett 
sådant sätt att trafikbuller ökar i någon 
anmärkningsvärd omfattning lokalt sett i Vist 
industriområde. Transporter från Vist 
industriområde till den nuvarande centralt 
lokaliserade panncentralen vid sim- och 
sporthallen kommer däremot att försvinna. 
Samlokaliseringen av renings- och 
fjärrvärmeverket bedöms totalt sett bidra till ett 
minskat trafikbuller i Ulricehamn. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Risk för människors hälsa och säkerhet bedöms i 
miljökonsekvensbeskrivningen som små. I 
Boverkets allmänna råd (1995:5) redovisas 
generella riktlinjer för skyddsavstånd mellan 
verksamheter och bostäder. Ett skyddsavstånd 
om 1000 meter rekommenderas för 
avloppsreningsverk med mer än 20 000 
personekvivalenter anslutna. Dessa riktlinjer 
gäller dock främst när områden planläggs för ny 
bebyggelse i närheten av verksamhetsområden. 
Det begränsande urvalet av lämpliga ytor har 
gjort att kommunen gått ifrån Boverkets 
rekommenderade skyddsavstånd, vilket endast är 
en rekommendation från Boverket och inte utgör 
några rättsregler. Kommuner måste i varje enskilt 
fall föra en bedömning om vilken 
omgivningspåverkan verksamheten som avses har 
och i detta fall anses ett avstånd om cirka 300 
meter ge en mycket begränsad risk för störningar 
från energi- och miljöcentret.  
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Ur säkerhetssynpunkt vid hantering av farliga 
ämnen ska verksamheten kunna nås från två olika 
väderstreck, vilket finns angivet under 
”Upplysningar” i plankartan. Hänsyn ska också 
tas vid exploatering genom att riskkällor placeras 
så långt från skidbacken som möjligt, vilket också 
anges under ”Upplysningar”. Detta då stora 
mängder människor tidvis vistas i backen och ett 
större avstånd från byggnader och anläggningar 
som bedöms som riskkällor har en positiv 
inverkan på riskbilden om en olycka skulle 
inträffa.   
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att 
genomföra detaljplanen. Den ska redovisa vem 
som vidtar åtgärderna och när de ska 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 2019 
Antagande tredje kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas till 
fjärde kvartalet 2019. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 15 år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av 
planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under genomförandetiden 
får inte detaljplanen ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då ändras 
eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 
Planområdet saknar allmän platsmark. 

Etappindelning 
Första etappen är att bygga fjärrvärmepanna 
vilket ska byggas så fort som möjligt efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  

Andra etappen är byggnation av reningsverket 
och ytterligare en fjärrvärmepanna.  

Efter detta kan kompletterande anläggningar för 
framtida behov komma att byggas.  

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 
 dagvattenledningar 
 
Fastighetsägare  
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 
 ytterligare arkeologiska utredningar om 

utpekat område för fornlämning ska tas i 
anspråk  

 uppförande av staket eller dylikt kring området 
där arkeologiska utredningar krävs före 
exploatering 

 placering av erosionsskydd i ravin i enlighet 
med beteckning m1 

 stabilitetsförbättrande åtgärder i enlighet med 
beteckning m2  

 erforderliga anläggnings- och 
fastighetsbildningsåtgärder 

 säkerställa möjlig tillfartsväg till fastigheten 
från två väderstreck 

 uppförande av släckvattendamm med tätt 
bottenskikt och möjlighet att stänga av 
bräddledningar  

 åtgärder för bevarande/ersättande av 
gynnsamma miljöer för solitära sandlevande 
insekter inom området och vårda området 
enligt framtida skötselplan 

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 



ANTAGANDE   24 

fastighetsägarna. Detsamma gäller vid bildande 
av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter.  

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

Avtal m.m. 
För att säkra rätten till väg till planområdet bildas 
servitut för ändamålet. Avtal om vägservitut finns 
till Bjättlundavägen (väg 1834). 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Utbyggnad av VA kommer att utredas vidare och 
detaljprojekteras. En utredning gällande 
dagvatten har utförts och Ulricehamn Energi AB 
ansvarar för att dagvattenhanteringen löses på 
nödvändigt sätt.  

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

Tekniska utredningar 
Tekniska utredningar har utförts gällande 
geoteknik och dagvatten.  

Miljötillstånd  
Miljötillstånd söks av exploatören.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av kostnader för planering i 
enlighet med undertecknat planavtal.  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift för 
anslutningar till VA-nätet enligt gällande taxa.  

Gatukostnader 
Ingen utdebitering av gatukostnader kommer att 
krävas.  

 

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala följande 
kommunala avgifter: planavgift, bygglovsavgift, 
avgift för nybyggnadskarta och utsättningsavgift.  
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Robin Enqvist, planarkitekt  
Eva Öhlund, enhetschef planenheten 
Emma Persson, samhällsplanerare 
Pär Norgren, Tf. enhetschef planenheten 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör 
Helene Bergsman, GIS-ingenjör  
Malin Lindgren, bygglovsingenjör 
Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker 
Lisa Arnesén, miljöinspektör 
Johan Persson, infrastruktur- och trafikplanerare 
Mats Kindlund, gatuingenjör 
Fredrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör 
Lars Stokka, stadsarkitekt 
Ola Alinvi, miljöstrateg 
Gunilla Kock-Hansson, Tf. samhällsbyggnadschef 
Andreas Ekman, enhetschef exploateringsenheten 
Angelica Augustsson, exploateringsingenjör 
Thomas Brolin, Ulricehamns Energi AB 
 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
 
 
Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef 
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Granskningens genomförande  
Vist 10:58 tidigare del av 10:12 och 10:24 ”energi- och miljöcenter” har varit föremål för 
granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 2019-04-24 – 2019-05-31. 
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 15 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handligarna skickas till KF för antagande vilket beräknas ske den 26 september 2019.  

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

Övriga 
1. Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) 
2. Vattenfall 
3. Privatperson 1 
4. Privatpersoner 2 (7 skrivelser, 12 personer) 
5. Privatperson 3 
6. Privatpersoner 4 (1 skrivelse, 2 personer) 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter  

1. Länsstyrelsen 
Sammanfattning 

 Länsstyrelsen ansåg i samrådsskedet att det var svårt att se vald lokalisering som 
den bästa platsen utifrån den lokaliseringsutredningen som tagits fram. 
Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att utreda anläggningens påverkan 
avseende luft och lukt samt utveckla underlagen gällande geoteknik och påverkan 
på vattenförekomsten Ätran-Blidsberg. Luktutredningen som tagits fram visar på 
påtaglig risk för dålig lukt i närområdet vilket blir en betydande olägenhet för de 
som besöker den närbelägna skidbacken samt de som bor i området. Med hänsyn 
till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL av nu kända förhållanden bedömer 
Länsstyrelsen att frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten samt människors 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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hälsa och säkerhet behöver klargöras innan antagande. Om detaljplanen antas i 
sin nuvarande utformning kan beslutet komma att prövas av Länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen befarar att planen kan medföra att (1) bebyggelse blir olämplig för 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion). (2) 
Miljökvalitetsnormer inte följs. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

 Länsstyrelsen noterar att en bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten från 
planområdet saknas. Det går därav inte att utifrån planhandlingarna bedöma om 
det finns förutsättningar med föreslagna åtgärder att omhänderta dagvatten på ett 
betryggande sätt. 
Kommentar: Kompletteras. En uppdaterad dagvattenutredning, där 
föroreningsinnehåll i dagvatten finns med, har lagts till i planhandlingarna. 
Sammanfattningsvis bedöms inte föroreningsbelastningen på recipienten öka i 
den omfattning att miljökvalitetsnormer riskerar att påverkas negativt.   
 
Luft 

 Länsstyrelsen noterar att spridningsberäkningen inkluderar två pannor för 
eldning av flis på vardera 4 MW. Planbeskrivning med 
miljökonsekvensbeskrivning, buller- och luktutredning inkluderar dessutom en 
panna på 8 MW för returträbränsle och byggavfall. Utsläpp från denna behöver 
inkluderas i spridningsberäkningen för kväveoxider och partiklar för att få en 
komplett bild över påverkan på luftkvaliteten.  
Kommentar: Kompletteras. Spridningsberäkningar har kompletterats med en 
panna på 8 MW. Resultatet visar på att det finns god marginal innan 
miljökvalitetsnormer överskrids.    
 

 Länsstyrelsen noterar att det i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att en av de 
vanligaste störningarna för omgivningen från ett värmeverk är damning från 
hantering och lagring av bränsle. Det behöver beskrivas i vilken omfattning 
damning från bränslelagring kan komma att påverka halter i luft av partiklar i 
närområdet, speciellt vid bostäder och skidbacken. 
Kommentar: Kompletteras. En text om påverkan har lagts till i 
planbeskrivningen under rubriken ”Störningar/risker – Damning från 
värmeverk” (sida 9). Sammanfattningsvis bedöms damning från 
bränslelagringen inte komma att påverka halter av partiklar i luft i närområdet 
på ett sådant sätt att närliggande bostäder eller vistelse i skidbacken störs.   

 
Geoteknik 

 Det geotekniska underlaget har uppdaterats och förtydligats utifrån tidigare 
synpunkter från SGI. Det noteras att det finns få planbestämmelser som reglar 
hur och var grundläggning av byggnader kan ske samt vilken belastning som 
tillåts. SGI har lyft frågan om det har beaktats vilken effekt dagvattenlösningen 
(som innefattar ledning av dagvatten i ravinerna) får gällande risken för erosion. 
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Länsstyrelsen vill se ett resonemang kring hur kommunen avser reglera de 
geotekniska frågorna i detaljplanen.  
Kommentar: Kompletteras. Ett geotekniskt svar på Länsstyrelsens 
granskningsyttrande har lagts till i planhandlingarna. För en del av området 
kan geoteknisk säkerhet uppnås om förstärkningsåtgärder utförs. Eftersom 
marken består av friktionsmaterial och ligger nära ett vattendrag saknas 
möjlighet att exempelvis reglera med maximal belastning. Större säkerhet kan 
istället uppnås om åtgärder säkerställs vid detaljprojektering av 
grundkonstruktioner. Då byggnaders exakta läge inte klargjorts och området 
avses bebyggas i olika etapper ser kommunen det som olämpligt att i 
detaljplanen reglera byggnaders läge. En text har lagts till under ”Geoteknik” i 
planbeskrivningen (sida 16–17) och en planbestämmelse om att 
stabilitetsförbättrande åtgärder ska utföras innan byggnation har lagts till i 
plankartan. För att säkerställa att ravinen inte eroderar vid extremregn 
behöver erosionsskydd läggas ut i ravinens botten och upp på slänterna. För att 
säkerställa att de placeras på rätt sätt krävs att dess utsträckning och utförande 
ingår i detaljprojekteringen. En planbestämmelse om erosionsskydd har lagts 
till i plankartan och en text som berör dagvattenlösningen har lagts till under 
”Geoteknik” i planbeskrivningen (sida 16–17).         
 
Råd enligt PBL och Miljöbalken 
 
Allmänna intressen 

 Länsstyrelsen menar att planområdet med omgivningar, inklusive Ätrans dalgång 
och skidområdet i anslutning till Ulricehamn Ski Center, har pekats ut som 
riksintresse för friluftslivet. I dessa områden ska hänsyn tas till friluftslivet vid 
exploatering. Länsstyrelsen anser att det finns några tänkbara lokaliseringar i 
lokaliseringsutredningen i anslutning till Vist industriområde norr om 
Bjättlundavägen som verkar ge mindre negativ påverkan på skidbacken. De anser 
att dessa alternativ avfärdats förhastat och valet av aktuell plats bygger till stor del 
på att kommunen äger marken, samt att markägarens inställning till att låta sälja 
marken till kommunen i andra lokaliseringsalternativ är okänd. Länsstyrelsen 
menar att planens påverkan på allmänna intressen samt närhet till bostäder borde 
ha getts större tyngd vid värdering av de 0lika alternativen. 
Kommentar: Noteras. En text för att förtydliga valet av lokaliseringen har 
lagts till i planbeskrivningen under rubriken ”Lokaliseringsutredning” (sida 13). 
Kommunens bedömning är att konsekvenserna på friluftslivet är små, då 
möjligheten att nytta Ätrans dalgång för rekreation inte bedöms påverkas av 
planen. Dialog har förts med skidanläggningen under processen och 
bedömningen har gjorts att energi- och miljöcentret endast kommer ha en liten 
påverkan på helhetsupplevelsen för besökare i skidbacken då motorväg och 
industrier i dagsläget är synligt från backen.  

 
Lukt 

 Luktberäkningar visar att luktstörningar kan förekomma för besökare i 
skidbacken och närliggande bostäder då halter beräknas överstiga 0,5 le/m3 som 
99-percentil vid en normal utsläppssituation. En normal utsläppssituation 
omfattar i detta fallet bland annat 95 % reningsgrad avseende biogas. Vid en 
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situation med slamutlastning med öppna portar beräknas halter över 2 le/m3 som 
99-percentil uppkomma vid bostäderna och halter mellan 1–5 le/m3 i skidbacken. 
Länsstyrelsens bedömning är att det föreligger stor risk för olägenhet av lukt vid 
beräknade halter >0,2–0,5 vid bostäder och i friluftsområdet inklusive 
slalombacken. 
Kommentar: Kompletteras. Ett förtydligande PM har lagts till i 
planhandlingarna. Sammanfattningsvis visar utredningen och PM till 
utredningen på en god luktmiljö året runt om slamutlastning sker inomhus med 
stängda portar med skorstensventilation, vilket hanteras i miljöprövningen. 

 
 Länsstyrelsen menar att ett avloppsreningsverk är en luktande verksamhet och 

när ett sådant placeras nära bostäder eller platser där människor vistas finns det 
alltid risk för lukt. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd om 1000 meter 
vid nyanläggning av avloppsreningsverk av denna storlek (>20 000 
personekvivalenter). I detta fall är avståndet till närmaste bostäder 300 meter och 
avståndet till skidbacken 100 meter. Vilket ökar risken för olägenheter för boende 
och besökare i skidbacken. 
Kommentar: Noteras. En text som beskriver skyddsavståndet har lagts till 
under ”Hälsa och säkerhet” under ”Konsekvensbeskrivning” i planbeskrivningen 
(sida 19). Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att ett skyddsavstånd på 
500 meter, än mindre 1000 meter inte var rimligt i Ulricehamns fall. Utöver det 
gäller riktlinjerna främst när områden planläggs för ny bostadsbebyggelse. 
Kommunen menar också att då rekommendationen från Boverket endast är en 
rekommendation och inte utgör några rättsregler måste kommuner i varje 
enskilt fall göra en bedömning om vilken omgivningspåverkan verksamheten 
som avses har. I detta fall anses ett avstånd på cirka 300 meter (avståndet till 
närmaste bostäder är 280 meter) ge en mycket begränsad risk för störningar 
från energi- och miljöcentret enligt samtliga utredningar.   

 
Landskapsbild 

 Länsstyrelsen menar att rökplymer kommer ligga mitt i blickfånget från 
skidbacken, vilket ger en stor inverkan på landskapsbilden. Tre rökplymer visas 
inte på bildmontaget. Genomtänkt och estetiskt tilltalande utformning av 
byggnaderna kan inte åtgärda det faktum att rök eller ånga som släpps ut från 
skorstenar kommer att bli synliga även på långa avstånd.  
Kommentar: Kompletteras. Visionsbilden har uppdaterats. Eftersom 
skidanläggningen ligger nära centrala Ulricehamn där motorväg och industrier 
är synligt från skidbacken bedöms energi- och miljöcentret endast ha en liten 
påverkan på helhetsupplevelsen för besökare.  

 
Buller 

 Av den bullerutredning som gjorts noterar Länsstyrelsen att eventuell flisning av 
trä och byggavfall inte tagits med i beräknade ljudnivåer eller kumulativa effekter 
från slalombacken. Flisning kan förväntas ge förhöjda ljudnivåer.  
Kommentar: Noteras. Flisning från trä och byggavfall bedöms endast pågå 
under ett par gånger om året och kommer vid dessa tillfällen kunna villkoras 
under vissa tider för att inte skapa olägenheter för skidanläggningen, vilket 
kommer beaktas i ett senare skede.  
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2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets granskningshandlingar. 

Kommentar: Noteras. 

3. Trafikverket 
 Trafikverket anser att det behövs åtgärder i korsningen mellan väg 1834 och väg 

46 för att klara trafiksituationen år 2040 med fullt utbyggda planer. Endast en del 
av denna ökning härrör från föreslagen detaljplan men Trafikverket anser ändå 
inte att det är lämpligt att försämra situationen i en redan hårt belastad korsning. 
Trafikverket noterar att tillkommande trafik för Sågen 1 inte tagits med i 
trafikutredningen och även om det är frågan om en mindre ökning jämfört med 
vad som redan medges i antagna planer är det ytterligare en faktor som kan 
försämra situationen i korsningen. Trafikutredningen ska kompletteras med 
information om vilken del av trafiklösningen som härrör från en allmän 
trafikökning och vilken som härrör från kommunal exploatering.  
Kommentar: Noteras. Det ligger i kommunens intresse att ha en fungerande 
trafiklösning i området, kommunen vill dock understryka att den förväntade 
trafikmängden till följd av rubricerad detaljplan är förhållandevis liten. 
Kommunen ser också att den outnyttjade byggrätten till största del är utspridd 
inom fastigheter som redan ianspråktagits för industriändamål, vilket gör att 
utbyggnadstakten är beroende av om och hur snabbt dessa verksamheter växer. 
Vid expansion finns, i de flesta fall, förutsättningar att uppnå 
effektiviseringseffekter vilket kan senarelägga kapacitetsbristen. Fler 
arbetstillfällen inom området ger även bättre förutsättningar för kollektivtrafik 
och samåkning vilket förväntas ha påverkan på antalet fordon i korsningen då 
den mest belastade timman infaller vid arbetsdagens slut. Av denna anledning 
anser kommunen att trafikutredningen inte behöver kompletteras inom 
rubricerad detaljplan. 
 

 Trafikverket menar på att de tillsammans med kommunen behöver komma 
överens om vilka åtgärder som behövs och hur ansvaret för dessa ska fördelas. Ett 
konkret avtal för att reglera finansiering och planprocess (åtgärdsval, formell 
planläggning enligt väglagen) samt genomförande, drift, underhåll och ägande 
som undertecknas av båda parter skall tas fram innan planen antas. Trafikverket 
är tveksamma till om cirkulation är bästa lösningen på platsen med tanke på den 
framkomlighetsinskränkande påverkan en sådan skulle ha på trafiken på väg 46, 
vilken är högt prioriterad för godstrafik. Trafikverket anser att flera alternativa 
lösningar behöver undersökas: accelerationskörfält och vävningssträcka från 
korsningen och söderut på väg 46 är en möjlighet. Att leda om trafik från 
industriområdet till befintlig cirkulation vid Ubbarpsvägen, längre söderut på väg 
46 kan vara ett annat alternativ. 
Kommentar: Noteras. Kommunen skriver i ”PM – utredning av kapacitet i 
korsningen vägarna 46 och 1834, Ulricehamns kommun” att trafiksituationen 
inte är akut, utan kommer att uppstå i framtiden. Som nämnt ovan anser 
kommunen att trafiksituationen inte behöver lösas i föreslagen detaljplan. Detta 
då den beräknade trafikökningen till följd av den aktuella planen är ytterst 
marginell samt att ombyggnadsbehovet ligger åtskilliga år framåt i tiden. 
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Kommunens utredning visar att kapacitet för den förväntade trafikvolymen kan 
uppnås genom ombyggnad av korsningen. Hur korsningen på sikt förändras till 
följd av ökad trafik får utredas gemensamt av kommunen och Trafikverket. 

Övriga 

4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Räddningstjänsten anser att planen bör möjliggöra tillfartsväg från mer än ett 

väderstreck, exempelvis norrifrån och från sydväst, för att säkerställa möjlighet 
till räddningsinsats om farliga ämnen mer än metangas ska finnas i området. 
Kommentar: Beaktas. De ämnen som eventuellt kommer finnas inom 
verksamheten är etanol eller någon annan extern kolkällaren för kvävereningen 
på reningsverket. Det beror dock på framtida processlösning. En text att möjlig 
tillfartsväg ska finnas från två olika väderstreck har lagts till under 
”Upplysningar” i plankartan.    
 

 Räddningstjänsten anser att detaljplanen bör innehålla en bestämmelse eller 
information på plankartan om att placera byggnader eller anläggningar på platsen 
som är att betrakta som riskkällor (t.ex. rötanläggning, gasklocka, cistern med 
farliga ämnen) så långt ifrån skidbacken som möjligt.  
Kommentar: Beaktas. En remsa med 10 meter prickmark samt en 
bestämmelse om placering förhindrar att byggnader uppförs i fastighetsgräns.  
En text under ”Upplysningar” i plankartan har också lagts till om att riskkällor 
ska placeras så långt från skidbacken som möjligt för att hänsyn ska tas vid 
exploatering.  
 

 Räddningstjänsten konstaterar att hänsyn inte har tagits till utsläpp av 
släckvatten vid en brand på anläggningen, samt att fastigheten har avrinning till 
en känslig recipient. Räddningstjänsten anser att detaljplanen bör reglera att 
släckvatten ska förhindras att nå recipienten eller infiltreras i marken. De 
understryker behovet av att en damm som ska kunna användas för 
släckvattenhantering måste ha tätt bottenskikt. De förespråkar också lösningar 
som innebär att släckvatten kan förhindras från att lämna området genom t.ex. 
avstängning av utloppsventil(er), uppsamling i invallade lågpunkter eller en tät 
släckvattendamm där utflödet kan stoppas. 
Kommentar: Beaktas. Kommunen anser att området som möjliggör 
dagvattendamm och fördröjningsmagasin också ska innehålla en 
släckvattendamm med tätt bottenskikt och möjlighet att stänga av 
bräddledningar vid brand. Vilket ska kunna göras separat eller i kombinerad 
funktion med dagvattendammen eller fördröjningsmagasinet. En text har lagts 
till under ”Upplysningar” i plankartan och under ”Brandvattenförsörjning” i 
planbeskrivningen (sida 11). 
 

 Räddningstjänsten anser att anläggningen bör förses med brandposter med ett 
maximalt avstånd på 150 meter emellan och en flödeskapacitet på minst 2400 
liter per minut, i enighet med VAV P83. 
Kommentar: Beaktas. Den efterfrågade kapaciteten finns inte någonstans i 
den kommunala vattenförsörjningen. Brandvattenförsörjningen föreslås 
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hanteras genom att området förses med brandposter med den kapacitet som kan 
uppnås för området. Om behov uppstår att ha ytterligare 
brandvattenförsörjning kan vatten hämtas från det närmaste vattendraget, 
Ätran. Detta behöver då lösas genom en anslutning för räddningstjänsten till 
Ätran och en iordningställd hårdgjord yta för räddningstjänstens motorspruta. 
Information har lagts till under ”Brandvattenförsörjning” (sida 11) i 
planbeskrivningen.  

5. Vattenfall Eldistribution AB 
 Vattenfall vill att det i planområdet ska finnas prickmark 20 meter in på 

planområdet från fastighetsgränsen som går utmed Vattenfalls fastighet. Detta för 
att undvika att byggnader med mera placeras för nära Vattenfalls driftstängsel. 
Det är viktigt att detaljplanen inte påverkar Vattenfalls stationsområde ur ett 
säkerhetsperspektiv. Detaljplanen får inte påverka transporter till och från 
stationsområdet.  
Kommentar: Beaktas. En remsa prickmark på 20 meter har lagts till i 
plankartan.  

6. Privatperson 1 
 Privatperson 1 ifrågasätter att det rekommenderade skyddsavståndet från 

Boverket på 500 meter kommer uppnås, och menar att om reningsverket 
planläggs enligt granskningsförslaget kommer det ligga för nära dennes fastighet.   
Kommentar: Noteras. Då ett skyddsavstånd på 500 meter från bostad inte har 
varit möjligt i Ulricehamns fall har ett skyddsavstånd på cirka 300 meter 
bedömts som ett rimligt kriterium. Rekommendationen från Boverket utgör inte 
några rättsregler och kommuner måste i varje enskilt fall föra en bedömning om 
vilken omgivningspåverkan verksamheten som avses har.  

7. Privatpersoner 2 (7 skrivelser, 12 personer) 
Lokalisering 

 Privatpersonerna hänvisar till de två slutliga lokaliseringsalternativen i 
lokaliseringsutredningen och menar att alternativ 9 är klart mycket bättre än 
alternativ 7, som utgör planområdet, då de anser att värmeverk med skorstenar 
inte bör förläggas så att utsläppens högsta koncentration hamnar på bostäder i 
närområdet. Privatpersonerna vill att kommunen gör en ny bedömning då de 
anser att alternativ 7 inte är acceptabelt. Privatpersonerna anser att en bättre 
lokalisering hade varit ett industriområde med vindriktning mot skogsområden 
istället för bostäder och en mycket populär skidanläggning. 
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att lokaliseringsutredningens 
utpekande av vald plats för ett nytt energi- och miljöcenter är korrekt. Av flera 
anledningar ansågs alternativ 7, Vist, vara en bättre lokalisering än alternativ 
9, Kvarteret Stålet. Vilket finns beskrivet i lokaliseringsutredningen och ett 
förtydligande PM. Kvarteret Stålet valdes bort då ytan hade behövt 
kompletteras med mark utanför industriområdet och även med denna mark 
hade ytan inte varit tillräcklig för en möjlig framtida exploatering. För 
Kvarteret Stålet hade också en livsmedelsindustri påverkats negativt av ett nytt 
energi- och miljöcenter. I båda alternativen finns bostadshus på ungefär samma 
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avstånd, dock något närmre i Vist, men bedömningen är att skillnaden i både 
avstånd och antal bostadshus är såpass liten att andra skillnader gjort att 
lokaliseringen på Vist framstått som mest lämplig. Dialog har förts med 
skidanläggningen under processen och bedömningen har gjorts att energi- och 
miljöcentret endast kommer ha en liten påverkan på helhetsupplevelsen för 
besökare i skidbacken. 

Vindförhållanden 
 Privatpersonerna anser att material i form av utredningar har missat/utelämnat 

ett flertal faktorer. Det har inte tagits hänsyn till de vindförhållanden som råder. 
Vanligaste vindriktningen i Ulricehamn är västlig vind vilket medför att avgaser 
från skorstenar och lukt från anläggningen hamna rakt på bostäderna. Vilket 
skapar problem då bostäder ligger inom Boverkets rekommenderade 
skyddsavstånd. 
Kommentar: Noteras. Enligt spridningsberäkningarna som tagit hänsyn till 
de senaste tre årens mätningar i regionen noterades att den dominerande 
vindriktningen i Ulricehamn är sydvästlig vind, då dalgångar gör att vinden 
viker i nordlig och sydlig riktning. Spridningsberäkningar visar att det finns god 
marginal innan miljökvalitetsnormer överskrids. För svar angående 
skyddsavstånd, se svar på yttrande från Länsstyrelsen, andra punkten under 
“Lukt”. Innan verksamheten uppförs kommer en miljöprövning att göras. 

 
Skyddsavstånd 

 Privatpersonerna menar att då Ulricehamn har planer på att växa kommer 
behovet av anslutna hushåll till anläggningen att öka. Verket är i dagens 
beräkningar dimensionerat till 20 000 personekvivalenter, där ett skyddsavstånd 
om 500 meter rekommenderas av Boverket. Skulle anslutna hushåll öka till över 
20 000 personekvivalenter rekommenderas ett skyddsavstånd om 1000 meter.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen, andra punkten under 
“Lukt”.  

 
Exploatering 

 Då planen innefattar fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska 
anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor behöver effekten av alla 
dessa tas med i bedömningen, vilket privatpersonen anser inte har gjorts.  
Kommentar: Noteras. Kommunens bedömning är att alla de användningar 
som detaljplanen medger har varit med i bedömningen. Då de primära 
användningarna ska vara ett nytt energi- och miljöcenter så har de kommande 
anläggningarnas effekter studerats djupare eftersom att de är mer komplexa att 
planera för i jämförelse med tillexempel kontor eller lager.   

 
Buller 

 Privatpersonerna ifrågasätter om buller i kombination från transporter, 
lastning/lossning och processljud från anläggningen tagits med i beaktande.  
Kommentar: Noteras. Bullerutredningen redovisar förväntad påverkan från 
planerad verksamhet och trafikbuller av transporter till och från området. 
Sammanfattningsvis bedöms bullernivåer inte överstiga Naturvårdsverkets 
riktlinjer vid bostäder öster om planområdet. Ljudspridningen till 
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skidanläggningen väster om det planerade energi- och miljöcentret förväntas ge 
upphov till ekvivalenta ljudnivåer på högst 35 dBA i en begränsad del av 
skidanläggningens område. Trafikbuller från befintlig vägtrafik på väg 1834 
och väg 46 förväntas maskera buller från planerad verksamhet för 
bostadshusen öster om det planerade verksamhetsområdet. Buller från eventuell 
flisning bedöms endast bli aktuellt ett par gånger om året.  

 
Lukt och spridningsberäkningar 

 Närheten till livsmedelsindustri, vilket hade varit situationen för alternativ 9 ser 
privatpersonerna som ett mindre bekymmer då inomhusmiljön går att hantera 
men inte boendes utomhusmiljöer.  
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att lokaliseringsutredningens 
utpekande av vald plats för ett nytt energi- och miljöcenter är korrekt. Se svar 
på yttrande från Länsstyrelsen, första punkten under “Lukt” och yttrande från 
privatpersoner 2 under “Vindförhållanden” för resonemang om luktmiljö och 
spridningsberäkningar. 

8. Privatperson 3 
Betydande olägenhet för boende 

 Privatperson anser att det inte utretts att dennes fastighet inte kommer drabbas 
av lukt, buller, belysning, rök, damm, smittspridning, kemikalier i aerosolformat 
samt andra besvär från den tänkta anläggningen. Privatpersonen har ett avstånd 
på 240 meter från dennes fastighetsgräns till planområdet och känner sig därför 
inte trygg med detaljplaneförslaget som kan innebära ovan nämnda olägenheter. 
Kommentar: Noteras. Vissa kompletteringar har gjorts. Dels har en text om 
påverkan av damning lagts till i planbeskrivningen under rubriken 
”Störningar/risker – Damning från värmeverk” (sida 9). Sedan har ett PM till 
luktutredningen lagts till i planhandlingarna. Sammanfattningsvis så pekar 
kommunen på att samtliga utredningar visar att bostäder inte kommer drabbas 
av betydande olägenheter. Innan verksamheten uppförs kommer också en 
miljöprövning att göras där villkor för verksamheten sätts. 
    
Skyddsavstånd 

 Privatpersonen menar att Boverkets rekommendationer är 500 meter om verket 
är dimensionerat för färre än 20 000 personekvivalenter, för fler än 20 000 
personekvivalenter ska skyddsavståndet vara 1000 meter. Ulricehamns Energi AB 
har begärt att grunddimensioneringen skall vara för 20 000 personer 
personekvivalenter och borde därav utgå från ett skyddsavstånd om 1000 meter. 
Privatpersonen noterar också att det inom 1000 meters radie finns både 
restaurangverksamhet och stormarknader för livsmedel. Privatpersonen menar 
att kommunen struntar i de rekommenderade skyddsavstånd som finns på grund 
av att man från början valt helt fel plats. Privatpersonen vill ha alternativa 
urvalsområden där ett skyddsavstånd på 1000 meter kan uppnås.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen, andra punkten under 
“Lukt”. 
 
Riskanalys 
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 Privatpersonen menar att det i planarbetet inte finns någon riskanalys av 
verksamheterna och att man till viss del hänvisar till ny teknik för att minimera 
störningar. Privatpersonen menar att ingen verksamhet är felfri och är övertygad 
om att såväl reningsverk som kraftverk av och till kommer drabbas av 
driftproblem och helt eller delvis sluta fungera. Privatpersonen menar att det är 
en viktig samhällsfunktion som inte bara kan upphöra av undrar vad ett problem 
eller driftstopp kommer innebära för de som bor i närheten.  
Kommentar: Noteras. En riskanalys kommer att tas fram i miljöprövningen.    
 
Exploatering 

 Privatpersonen menar också att även med undantag av olägenheter som lukt 
kommer de andra varsamheterna som tillåts i detaljplaneförslaget sammantaget 
ger en så intensivt negativt exploaterad fastighet, även utan reningsverket. 
Privatpersonen menar dock att reningsverket räcker som skäl till att vara emot 
planförslaget eftersom dess enskilda påverkan är tillräckligt stor. 
Kommentar: Noteras. Kommunen hänvisar också till att samtliga utredningar 
pekar på att boende inte kommer drabbas av betydande olägenheter. 
Fastigheten kommer till stor del att exploateras, dock behöver kommunen göra 
en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset. Sammantaget 
bedöms de positiva aspekterna av en ny modern anläggning med kapacitet nog 
för en växande befolkning som stora nog för att motivera den påverkan som 
kommer att ske.  

9. Privatpersoner 4 (2 personer) 
Information 

 Privatpersonerna ifrågasätter att det finns offentliga mötesprotokoll från 2016 där 
privatpersonens fastighet nämns vid ett flertal tillfällen utan att de fått 
information kring det, och menar att kommunen kör över boende i närområdet då 
de inte fått ta del av planerna. Slutligen vill privatpersonerna bli informerad om 
utvecklingen i området.  
Kommentar: Noteras. Kommunen gjorde tidigt i planarbetet en avgränsning 
av samrådskretsen men valde att utöka den inför granskning, således har inte 
den boendes rätt att yttra sig begränsats. Utöver det har också detaljplanen 
kungjorts i tidningen.  

 
Exploatering 

 Privatpersonerna menar att kommunen planerar för ett reningsverk mitt i en 
växande del av Ulricehamn och sätter stopp för nysatsning och utveckling av den 
stora och välbesökta skidanläggningen. Vilket kommer ha stor påverkan på 
turismen som Ulricehamn är i behov av. Privatpersonerna har också varit i 
kontakt med mäklare som intygar att staden växer åt det hållet och att det även 
finns attraktiva tomter för villabebyggelse. Detta kommer bli omöjligt när ett 
reningsverk planeras i ett så naturskönt område. 
Kommentar: Noteras. Arbetet med en ny översiktsplan pågår och ingen större 
bostadsbebyggelse planeras i området. Vad beträffar skidanläggningen har 
bedömningen gjorts att energi- och miljöcentret endast kommer ha en liten 
påverkan på helhetsupplevelsen för dess besökare, detta då anläggningen kan 
ses som en urban backe som i dagsläget inte har orörd natur som utsikt. 
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Naturvärden 

 Privatpersonerna menar på att området omfattas av strandskydd och ligger nära 
Ätran. Privatpersonerna menar även på att tranor årligen besöker planområdet 
och att ett svanpar årligen föder upp ungar på planområdet. 
Kommentar: Noteras. Strandskyddet går in cirka 10 meter i områdets 
sydöstra hörn. Den del som omfattas av strandskydd består dock av prickmark 
som inte får bebyggas. En miljökonsekvensbeskrivning, naturvårdsinventering 
samt ekosystemtjänstanalys har gjorts för planområdet. Som helhet bedöms 
naturvärdena inom planområdet som låga då högsta naturvärdesklass vid 
inventeringen var två objekt med påtagligt naturvärde. Sammantaget bedöms 
att kommunens behov av ett nytt energi- och miljöcenter kommer att innebära 
vissa negativa effekter för växter och djur där det etableras. Däremot är de 
positiva aspekterna av en ny modern anläggning med kapacitet nog för en 
växande befolkning stora nog för att motivera den påverkan som oundvikligen 
kommer att ske. 
  
Betydande olägenhet för boende 

 Privatpersonerna menar på att detta kommer skada deras fastighet på många 
olika sätt. Dels kommer utsikten från fastigheten skadas påtagligt av 
reningsverket, värdet för deras bostad förutspås minska då få vill bosätta sig med 
ett reningsverk som granne. Utsläpp och dålig lukt från reningsverket samt ökade 
transporter med tunga fordon kommer skada deras livsmiljö. Utöver det är 
privatpersonerna rädd för att det kommer bli en bullrig miljö från anläggningen 
då de ofta sitter vid Ätran i anslutning till deras tomt.  
Kommentar: Noteras. Kommunen behöver göra en avvägning mellan det 
enskilda och det allmänna intresset, men är medveten om att ett nytt energi- och 
miljöcenter kommer att påverka utsikten och värdet för bostäder i närområdet. 
Kommunen har utgått från att anläggningen inte ska vara en betydande 
olägenhet för bostäder. Bullerutredningen visar på att begränsade bullernivåer 
för både fjärrvärmeverk och reningsverk, samt att buller vid bostäder maskeras 
av trafikbuller från väg 46. Luktutredningen har uppdaterats och visar på en 
god luktmiljö året om ifall slamutlastning sker inomhus med stängda portar 
med skorstensventilation. Enbart ett litet område kring den aktuella 
anläggningen beräknas halterna ligga på ca 1 le/m3 utöver det är de beräknade 
timmar som lukt kan förnimmas totalt 88 timmar under ett år, dessa 
tillfällen/timmar är utspridda och fördelade under årets samtliga timmar. 
Innan verksamheten uppförs kommer också en miljöprövning att göras. 
 
Lukt och spridningsberäkningar 

 Privatpersonerna ifrågasätter de sammanlagda effekterna av reningsverk, 
fjärrvärmeverk, biogasanläggning, kraftvärmeverk, industri och tekniska 
anläggningar. Effekterna blir en stor mängd utsläpp med vindriktning mot dennes 
fastighet. Privatpersonerna menar på att om utomhusluften blir dålig blir det 
omöjligt för dom att påverka den till det bättre. 
Kommentar: Se svar på yttrande från privatpersoner 2 under ”Lukt och 
spridningsberäkningar”.  
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Vindförhållanden 
 Privatpersonerna menar att den vanligaste vindriktningen är västlig vind, vilket 

medför att avgaser från skorstenar och dålig lukt från anläggningen kommer driva 
in på deras fastighet de flesta dagarna om året. Vilket privatpersonerna anser är 
oacceptabelt.  
Kommentar: Se svar på yttrande från privatpersoner 2 under 
”Vindförhållanden”.   
 
Skyddsavstånd 

 Privatpersonerna menar på att rekommendationerna från Boverket är tydliga och 
att ett skyddsavstånd om 500 meter gäller för reningsverk med färre än 20 000 
personekvivalenter anslutna. Då Ulricehamn är en växande ort kommer troligtvis 
antalet personekvivalenter öka till över 20 000 personekvivalenter, vilket istället 
innebär ett skyddsavstånd om 1000 meter 
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen, andra punkten under 
“Lukt”. 
 
Lokalisering 

 Privatpersonerna ifrågasätter valet av placering och menar på att alternativ 9 med 
vindriktning mot skogsområden är att föredra framför nuvarande tänka placering 
med en populär skidanläggning på ena sidan och ett bostadsområde på andra 
sidan. Privatpersonerna kräver att kommun och politiker tar till sig boendes 
farhågor och gör en ny bedömning. Privatpersonerna ser alternativ 9 som det 
enda alternativet och nuvarande placering inte är acceptabel. 
Kommentar: Se svar på yttrande från privatpersoner 2 under ”Lokalisering”. 
Utöver det menar kommunen att samtliga utredningar pekar på att boende inte 
kommer att drabbas av betydande olägenheter. 

 
 

 

 
 

 

 

Sebastian Olofsson                             My Andreasson 
Samhällsbyggnadschef                      Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad             Planenheten 
                                                                Miljö och samhällsbyggnad       
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Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning Januari 2019
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III

Viktoria Oscarsson
mätningsingenjör

UPPLYSNINGAR
- Utökat planförfarande
- Planavtal har upprättats
- Ingen planavgift tas ut vid lovärenden

- Normalriskområde för radon
- Släckvattendamm med tätt bottenskikt och 
  möjlighet att stänga av bräddledningar ska finnas.
  Vilket ska kunna göras separat eller i kombination 
  med dagvattendammen eller fördröjningsmagasinet 
- Möjlig tillfartsväg från två olika väderstreck 
  ska finnas till fastigheten
- Riskkällor ska placeras så långt från skidbacken 
  som möjligt

1:1 000Skala (A1):
0 20 40 60 80 10010 Metern

+222,22
s:1   Ga:1 Samfällighet,

gemensamhetsanläggning
FornminneW

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
Byggnader takkontur

Nivåkurva 
Markhöjd

Byggnader husliv

 267

FastighetsbeteckningKRÄMAREN 4

G o Lövträd, barrträd

Traktgräns, Kvartersgräns

Väglinje

Gång- och cykelväg

Fastighetsgräns

Stigar

Staket

Stenmur 

Slänt

Stödmur

UU UU UU

P P P P

9 9 9 99 9

ANTAGANDEHANDLING

PLANKARTA

Miljö och samhällsbyggnad

Upprättad 2019-07-11

Sebastian Olofsson                                          My Andreasson
Samhällsbyggnadschef                                     Planarkitekt

Dnr: 2015/599

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Utredningar 

Detaljplan för

VIST 10:58

i Ulriceh am n stad
Ulric eh am ns kom m u n, Västra Götalands län

XXXX-00-00

XXXX-00-00

Planområdet markerat i rött

LOKALISERINGSKARTA

1:15 000

TIDIGARE DEL AV VIST 10:13 OCH 10:24

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående b etec kningar.
Endast angiven användning oc h  u tform ning är tillåten.
Där b etec kning saknas gäller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
EJK Reningsverk, kraftvärm everk, fjärrvärm everk, avfallsanläggning, dagvattenanläggning,

transform atorstation, Lager, u pplag, indu stri, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E1E2E3 Dagvattendam m , Fördröjningsm agasin, Släckvattendam m , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Upph ävt O m råde som  u pph ävs. Upph ävande av del av stadsplan Vist indu striom råde etapp 1, del av Vist. Vist10:3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Största byggnadsarea är 50% av fastigh etsarean, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@Marken får inte b eb yggas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras m inst 6 m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Mark
Endast 75 % av fastigh etsarean får h årdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n2 Marken får inte b elastas eller h årdgöras, PBL 4 kap. 10 §

Störningsskydd
m 1 Erosionsskydd ska läggas u t i b otten oc h  slänterna av ravinen när om rådet b örjar användas för

avledninga av dagvatten. Erosionsskyddets u tsträc kning oc h  u tförande ska godkännas av geotekniskt
sakku nnig, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m 2 Stabilitetsförb ättrande åtgärder ska genom föras inför b yggnation oc h  gru ndläggning, genom  u ppfyllning
oc h  att slänter flac kas u t. Lokalt kan u rskiftningsb eh ov finnas av sväm sedim ent innan u ppfyllning u tförs.
Stöd för åtgärder ska godkännas av geotekniskt sakku nnig, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 15 år, PBL 4 kap. 21 §
Övrigt
a1 O m rådet får inte b eb yggas, h årdgöras eller sc h aktas förrän tillstånd för ingrepp i fornläm ningsom rådet

givits av Länsstyrelsen. Tillståndet från Länsstyrelsen kom m er att villkoras m ed arkeologisk
u ndersökning. O m rådet ska avgränsas m ed staket eller dylikt tills dess att m arken får b eb yggas.
Kvartersm ark, PBL 4 kap.

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs när egenskapsom råde b etec knat n1 b örjar användas för avledning av dagvatten oc h  får endast ges
u nder föru tsättning att skyddsåtgärder för erosion b etec knat m 1 u tförts, PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

))+0,0 Högsta totalh öjd är angivet värde i m eter över h avet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—+0,0 Högsta noc kh öjd är angivet värde i m eter över h avet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n1 Marken får användas för om h ändertagande av dagvatten oc h  u tförande av erosionskydd m en ska i
övrigt inte b elastas eller h årdgöras, PBL 4 kap. 10 §
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Sammanfattning 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för 
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att 
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av 
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med 
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade 
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster. 
 
Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel 
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer 
innebära tillkommande driftkostnader. 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
 
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-29 

Tjänsteskrivelse ansökan om medel för upprättande 
av detaljplaner 2019 
Diarienummer 2019/28, löpnummer 153/2019 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för 
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att 
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av 
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med 
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade 
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster. 
 
Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel 
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer 
innebära tillkommande driftkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
 
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om medel för upprättande av detaljplaner, 1,6 mnkr. 
Kommunstyrelsen har beslutat att förvaltningen ska upprätta detaljplaner för Rönnåsen 
etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att kunna 
upprätta detaljplanerna krävs finansiering. Enligt kommunens riktlinjer för 
exploateringsredovisning ska sektor miljö- och samhällsbyggnad ta fram underlag avseende 
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förväntade planerings- och utredningsutgifter för de exploateringsprojekt där kommunen är 
exploatör. Exempel på planerings- och utredningsutgifter kan vara utgifter i samband med 
naturinventeringar, geotekniska undersökningar, arkeologiska undersökningar, 
bullerundersökningar eller andra utgifter för framtagandet av detaljplanen. Denna ansökan 
om medel avser en uppskattad kostnad för planerings- och utredningsuppgifter. Kostnaderna 
har uppskattats till totalt 1,6 mnkr under 2019 fördelat enligt nedan: 
 

 Rönnåsen etapp 2  400 tkr 
 Bergsäter  300 tkr 
 Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad  400 tkr 
 Marknadsplatsen   500 tkr  

 
Den totala kostnaden för planerings- och utredningsutgifter i dessa planer beräknas till 
4,5 mnkr de kommande åren.   
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 för ”upprättande 
och genomförande av detaljplaner”. 7,5 mnkr finns avsatta och av dessa har sedan tidigare 
0,7 mnkr sökts ut, efter denna ansökan om 1,6 mnkr kvarstår således 5,2 mnkr av anslagna 
medel för ändamålet.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Mot bakgrund av förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om 
anslag i driftbudgeten med 1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns 
möjlighet att finansiera förväntade kostnader genom att finansförvaltningens budgeterade 
intäkter för gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstab 
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§  
 

Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande 
asylsökande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 
Dnr 2019/452 
 
 
Sammanfattning 
Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra 
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin 
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För 
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga 
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande, 
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag 
till civilsamhället.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tillfälligt bidrag till civilsamhället 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 
 
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 
 
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-06 

Tjänsteskrivelse Tillfälligt kommunbidrag 2019, för 
ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år 
under asylprocessen 
Diarienummer 2019/452, löpnummer 2664/2019 
 
Sammanfattning 
Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra 
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin 
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För 
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga 
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande, 
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag 
till civilsamhället.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 
 
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 
 
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  
 
 
Ärendet 
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mkr för 
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år 
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mkr i 
samma syfte.  Syftet med ersättningssystemet var att undvika att ensamkommande unga 
skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de rotat sig i.  
 
För år 2019 har 195 mkr tillförts, och fördelats proportionellt till kommunerna. Till 
Ulricehamns kommun har 860 168 kr betalats ut.  
 
Asylsökande som fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt 
ansvar. Det är Migrationsverket som är huvudman och ansvarar för bland annat boende åt 
målgruppen. Kommunbidraget är tänkt att ge kommunerna möjlighet att låta dessa personer 
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istället för att behöva flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende.  
 
Laglighet 
Det tillfälliga kommunbidraget är inte kopplat till några förändringar i lagstiftningen. I den 
gällande lagstiftningen är det staten som är ansvarig för bland annat boende åt asylsökande 
över 18 år. Enligt kommunallagen (2 kap. 2 §) får kommunerna inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan ska ha 
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hand om. Det är därför juridiskt tveksamt om kommunen ska ta över ansvaret för boende åt 
asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år. 
 
En asylsökande elev som fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en 
utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Kommunen är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som fyllt 
18 år utbildning i gymnasieskolan men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för 
att täcka kostnaderna för utbildningen.  
 
Ekonomi 
IFO Barn och unga har en kostnad för målgruppen som uppgår till cirka 725 000 kr. 
Tingsholm uppskattar att kostnaden för fortsatt utbildning för målgruppen, där man inte får 
statlig ersättning, uppgår till cirka 285 000 kronor per termin. Det tillfälliga 
kommunbidraget på 860 000 kronor täcker därför inte helt de kostnader som kommunen 
har för målgruppen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 (§ 112/2019) att asylsökande elever som avslutat 
introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år och som tillhör gymnasieskolans 
målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolans 
eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Kostnaden tas ur de medel som tilldelats 
Ulricehamns kommun i form av tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande.  
 
Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningen bedömer med anledning av både laglighet och ekonomi, att det inte är aktuellt 
att återinföra den hantering som gällde under 2018. Då antogs riktlinjer av kommunstyrelsen 
som gav individnämnden rätt att fatta beslut om boende, enligt dessa riktlinjer, för 
målgruppen. Förvaltningen föreslår istället att det tillfälliga kommunbidraget fördelas enligt 
följande: 
 
300 000 kr avsätts till Sektor lärande, Tingsholm för kostnader som uppkommer för 
målgruppens gymnasiestudier. 
 
410 000 kr avsätts till sektor välfärd, IFO barn och unga, för att täcka delar av de kostnader 
som verksamheten har för målgruppen. 
 
150 000 kr avsätts som ett tillfälligt bidrag för civilsamhället. Bidraget ska användas till att 
möjliggöra för målgruppen att kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Att avsätta en del av det tillfälliga kommunbidraget som ett tillfälligt bidrag riktat till 
civilsamhället bedöms inte strida mot några juridiska principer.  
 
Övriga konsekvenser 
Det finns en risk för att civilsamhället inte klarar av att erbjuda alla inom målgruppen 
boende, vilket kan innebära att några individer ändå behöver vända sig till Migrationsverket. 
Detta skulle innebära att alla inom målgruppen inte behandlas lika.  
 
Risken för att konkurrensen om bostäder kommer att öka finns kvar. Kommunen har idag ett 
ansvar att förse vissa målgrupper med bostäder, exempelvis nyanlända som anvisas från 
Migrationsverket, och andra som har rätt till bistånd i form av bostad enligt SoL eller LSS. I 
dagsläget är det problematiskt att hitta lägenheter åt de som kommunen enligt lag är skyldiga 
att hjälpa och målgruppen ensamkommande som fyller 18 år blir då ytterligare en 
konkurrent om lägenheterna. Även om det inte är kommunen som tillhandahåller 
lägenheterna, så påverkar det kommunens totala bestånd av lediga lägenheter. 
 



  2019/452, 2664/2019 3(3) 

I övrigt ser förvaltningen positivt på möjligheten att, genom civilsamhällets hjälp, låta 
ensamkommande som fyller 18 år innan slutligt besked i asylärendet att bo kvar i 
kommunen, både för individens del och för samhällets.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tillfälligt bidrag till civilsamhället 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef   
 
 
 

Magnus Andersson Gülsen Özdenkos 
Socialchef Barn- och utbildningschef 
Sektor välfärd 
 

Sektor lärande 

Maria Winsten  
Utredare  
Sektor välfärd  

 



 
 
 
 
 

Tillfälligt bidrag till civilsamhället1 för att möjliggöra 
att ensamkommande asylsökande barn som fyller 
18 år innan slutligt beslut på sin asylansökan kan bo 
kvar i Ulricehamns kommun 
 

Ändamål 
Syftet är att stödja aktörer inom civilsamhället som arbetar för att ensamkommande 
asylsökande barn som fyllt 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen.  
 

Bidrag 
Bidraget utgår till aktörer inom civilsamhället för kostnader som uppstår i samband med att 
möjliggöra boende i kommunen åt målgruppen.  
 
Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet samt de medel av det tillfälliga 
kommunbidraget som kommunstyrelsen beslutar att avsätta för ändamålet.  

Bestämmelser 
Aktören ska ha eget post- eller bankgironummer. 
 
Aktören ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom målgruppen.  
 
Aktören ska ha erfarenhet av att arbeta med socialt arbete/utsatta.  
 
Aktören ska motverka våld, rasism, social exkludering och bruk av alkohol och droger. 
 
Bidrag utgår till aktörer inom Ulricehamns kommun.   

Ansökan 
Ansökan ska göras till Ulricehamns kommun.  
 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av planerade aktiviteter/åtgärder. 
 
Det ska också framgå hur aktören arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån 
demokratiska värderingar. 

 
1 Exempel på aktörer är ideella föreningar och trossamfund 



I ansökan ska också beskrivas hur aktören i sina aktiviteter/åtgärder tänker arbeta för att 
motverka våld, rasism och social exkludering samt bruk av alkohol och andra droger. 

Redovisning 
Efter slutförda aktiviteter ska en utvärdering samt en ekonomisk redovisning skickas till 
Ulricehamns kommun.  
 
I redovisningen ska framgå hur många personer inom målgruppen som har kontaktat 
aktören, samt hur många personer inom målgruppen som har fått hjälp av aktören respektive 
inte fått hjälp.  
 
Det ska av redovisningen framgå hur pengarna har använts: belopp och aktiviteter.  
 

Kontaktperson 
Tina Rosenberg 
Verksamhetschef IFO 
0321-59 56 25 
kristina.rosenberg@ulricehamn.se  
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§  
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2020 
Dnr 2019/411 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 
2 § 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
3 E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr/timma. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2020 
Diarienummer 2019/411, löpnummer 2478/2019 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr/timma. 
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Direktionen föreslår att taxor för denna myndighetsutövning från och med 2020-01-01 ska 
höjas med 3 %.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 
2 § 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
3 E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2020-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2020 

Myndighetsutövning

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 
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SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-06-14 1(1) 
 
 
 
§ 27 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412) 
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås 
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson AnnSofi Tureson 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 
 
Rätt utdraget betygar: 



Från: Susanne Kling[Susanne.Kling@serf.se]
Skickat: 19.06.2019 15:30:13
Till: Bollebygds Kommun (bollebygds.kommun@bollebygd.se); Borås stad (boras.stad@boras.se); Marks kommun
(ks@mark.se); Svenljunga kommun (kansliet@svenljunga.se); Tranemo Kommun (kommun@tranemo.se); Ulricehamns
Kommun (kommun@ulricehamn.se)[bollebygds.kommun@bollebygd.se; boras.stad@boras.se; ks@mark.se;
kansliet@svenljunga.se; kommun@tranemo.se; kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion

 
Hej
 
Översänder protokollsutdrag samt ärendeunderlag från SÄRF:s direktion för vidare handläggning och beslut i er
kommun.
 
§ 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
 
När beslut är taget i Kommunfullmäktige vill vi ha protokollsutdrag från er.
 
 
Mvh/Susanne
 
 
Susanne Kling
Personalstrateg
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Tel: 033-172903     Fax: 033-172925
e-post; susanne.kling@serf.se
www.serf.se
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Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2018 
Dnr 2019/384 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2018 
Diarienummer 2019/384, löpnummer 2472/2019 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018 

 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molander Minne   
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne 1 (8)

Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns Kommun.

Styrelsen har haft ett protokollfört möte.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

frilufsplaster, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. I

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens
bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Väsentliga Izändelser under räkenskapsåret

På grund av att det tidigare år beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under 2018
inte delats ut några nya anslag till ideellt ungdomsarbete enligt ändamålen nämnda ovan. Styrelsen

verkar för att, så fort det är möjligt, återställa kapitalet och några nya anslag beiljas inte innan så är skett.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt 1 696 535 kr placerade i Robur Fonder AB- Ethica

Stiftelsen.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var l 611 018 kr och är vid årets utgång 1 496 746 kr. Eftersom

marknadsvärdet vid årets utgång är längre än anskaffningsvärdet har en nedskrivning av tillgången

däremed gjorts med 114  272  kr. //j



Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2  (8)

Org.nr 865500-2619

Flerårsöversikt  (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Huvudintäkt -utdelning fond 83 86 86 92 89

Resultat efter finansiella poster -60 25 -2 62 54

Soliditet (%) 99,1 98,9 99,0 99,1 99,1

Eget kapital l 651 1 711 1 686 l 756 l 751

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. /fl
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Utdelningar

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

och kortfristiga placeringar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

1

2

2018-01-01

-2018-12-31

82 538

82 538

-22 770

-5 432

-28 202

54  336

-l 14272

-114272

-59 936

-59 936

-59 936

3  (8)

2017-01-01
-2017-12-31

85 595

85 595

-23 161

-8 736

-31897

53 698

-28 967

-28 967

24 731

24 731

24 731

.1/’



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Summa  kortfristiga fordringar

Ifassa  och  bank

Kassa och bank

Summa  kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

3

2018-12-31

1 496 746

1 496 746

1496 746

207

207

168 557

168 557

168 764

1 665 510

4  (s)

2017-12-31

1611018

1 611 018

1611 018

207

207

117 910

117 910

118 117

1 729 135;)/,



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Balansräkning

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

B  under  eget kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt fondkapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa  kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Not

4

2018-12-31

1 746 631

1 746 631

-95 897

'-95 897

1 650 734

l 251

13 525

14  776

1 665 510

5 (8)

2017-12-31

l 746 631

1 746 631

-35 961

-35 961

1 710 670

2 465

16 000

18 465

1  729  135  .
/(,1)
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Org.nr 865500-2619

Noter

Not  1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR

2016: 10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintälct -utdelning fonder

Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgåilgar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. En
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar till marknadsvärde

Årets nedskrivningar till marknadsvärde

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget

kapital kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början 1 746 631 -35 961

Årets resultat -59 936
Belopp vid

räkenskapsårets slut 1 746 631 -95 897

2018

0

2018-12-31

l 696 535

1 696 535

-85 517

-l  14  272

-199 789

1 496 746

Totalt

1  7l0  670

-59 936

1 650 7341])

7 (s)

2017

0

2017-12-31

l 696 535

1 696 535

-56 548

-28 969

-85  517

1  611 018
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Timmele 2019  55/  g
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Sven-Olof Claesson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019
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Anders Neuman

Revisor

;âam
Mikael Pirs

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

'  Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr. 865500-2619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf

Molanders Minne för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31

december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Jag är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan
revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en

revisionsberättelse daterad 18 juni  2018  med omodiñerade

uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde

enligt 4 kap.  7  § 3  st. stiftelselagen eller underrättelse enligt 4 kap.  7
§  5 st. stiftelselagen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

bedömningen av stiftelsens fönnåga att fortsätta verksamheten. Den

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

1 (2)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, utfonnar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffarjag mig en förståelse av den del av_stiftelsens interna

kontroll som har betydelse för min revision för att utfonna
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.

-  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som

kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det ñnns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste jagi revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta

verksamheten.

-  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

infonnera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen

som jag identifierat. /,4 f



 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne för år 2018.

Enligt min uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

-  på något annat sätt handlati strid med stiftelselagen,
stiüelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
Stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.

Borås den m,

/ a_  _

Mikael Pirs

Auktoriserad revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders Minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2018 avseende Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskaperna för  2018  upprättats

i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts i enlighet med god

revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn den 5 juni 2019

     
Anders Neuman Ingrid Isaksson i



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-01 

Tjänsteskrivelse - Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
Diarienummer 2019/423, löpnummer 2564/2019 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det 
tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) antas enligt 
förslag från SKL, med tillägg i § 4, 2 stycket och 4 stycket i pensionsbestämmelserna att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 
 
Tidigare Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14) 
upphör därmed att gälla. 
 
 
Ärendet 
OPF-KL18 är indelat i fyra delar, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl.a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst, denna bilaga gäller även för OPF-KL18. 
 
Omställningsstödet gäller förtroendevalda med uppdrag motsvarande sammanlagt minst 40 
% av heltid. Pensionsbestämmelserna gäller för alla förtroendevalda, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 
 
I samband med att OPF-KL14 antogs gjordes ett tillägg till SKL:s förslag i § 4, 2 stycket och 4 
stycket i pensionsbestämmelserna om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den 
pensionsgrundande inkomsten för att undvika att den som har ett politiskt uppdrag ska 
förlora i pensionshänseende.  
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
fullmäktige. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Modellen liknar 
också mer vad som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och 
kommunalförbund. 
 
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar till att de 
förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda har. 
 
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsen pensionsmyndighet för 
Ulricehamns kommun och ska därför tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  

 

 



                                                                                                      2018-09-14 

1 
 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 
regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-
KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 
motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 
omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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§  
 

Svar på motion om att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag 
Dnr 2018/307 
 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga 
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utveckla 
redovisningen av motioner och medborgarförslag 
Diarienummer 2018/307, löpnummer 813/2019 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga 
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras. 
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. 
 
Motionären föreslår att den befintliga redovisningen kompletteras med uppgift om en 
beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 månader samt vem eller vilka som lämnat in 
motionen eller medborgarförslaget. 
 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 35 § ska, om möjligt, en motion eller ett 
medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom 
ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte avslutats 
inom denna tid ska detta redovisas till fullmäktige som då har möjlighet att avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Förvaltningen anser det vara svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna svarstiden för motioner 
och medborgarförslag. För detta krävs också ytterligare administrativa resurser för insamling 
och samordning av dessa uppgifter. Nyttan bedöms liten i förhållande till insatsen. 
 
Gällande förslaget att komplettera redovisningen med namn och eventuellt partibeteckning 
på vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget bedömer förvaltningen 
det som möjligt genom en enklare rutinändring vid registreringen av dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 

 
Beslut lämnas till 
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Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



                                           
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
Nya Ulricehamn vill ge förvaltningen i uppdrag att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla eller riskerar att bli 
det och som årligen redovisas i oktober och april.  
 
Nya Ulricehamn yrkar: 
 
Att redovisningen ska åtföljas av en kvalificerad uppskattning av förvaltningen 
när de beräknar att motionen/medborgarförslaget ska bli besvarade. Det skulle 
exempelvis kunna anges om det beräknas ske inom 3, 6, 9 eller 12 månader. 
 
Att det i redovisningen ska framgå vem eller vilka personer och vilket eller vilka 
partier som lagt motionen eller vem eller vilka som lagt medborgarförslaget. 
 
Ulricehamn 2018-04-24 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§  
 

Svar på motion om att göra Stora torget mer 
tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Sammanfattning 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den 
markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns 
alternativ väg att välja. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns alternativ väg för personer med gång-
svårigheter eller som är i behov av gånghjälpmedel.   
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att göra Stora 
torget mer tillgängligt för alla 
Diarienummer 2018/540, löpnummer 27/2019 
 
Sammanfattning 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den 
markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns 
alternativ väg att välja. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns alternativ väg för personer med 
gångsvårigheter eller som är i behov av gånghjälpmedel. 
 
 
Ärendet 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Hon framför att den stenbeläggning som nu finns i form av granithällar är dåligt 
anpassad till hjulbredden på rullstolar och rullatorer och dessutom ojämn och kantig.  
 
Sträckan över torget föreslås istället utformas på samma sätt som den markstensbelagda 
gången utmed Storgatan där det är lätt att ta sig fram. Hon framhåller att det är viktigt att 
behålla kulturen och atmosfären på Stora torget men att det samtidigt är viktigt att alla 
Ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan jättesvårigheter eller med fara att skada sig. 
 
Kommunen har ansvar för att allmänna ytor ska vara tillgängliga för alla. Behovet av att 
kunna korsa Stora torget med rullstol eller annat hjälpmedel bedöms dock vara ganska litet 
då sträckan runt torget via Storgatan och Rådhusgatan är försumbart längre. Behovet 
bedöms i så fall vara större utmed torgets norra sida där samma typ av stenbeläggning finns 
men där stråket bryts av på grund av att ytan upplåtits för uteservering. Även här finns dock 
alternativ väg via Rådhusgatan – Storgatan. 
 
Kostnaden bedöms inte försvarbar i förhållande till den nytta som åtgärden skulle medföra.  
   
Beslutsunderlag 

1 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 
 



  2018/540, 27/2019 2(2) 

 
Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



       MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

2018-08-27 
 
 
   

Gör Stora Torget mer tillgängligt, för ALLA 
 
 
Den allra största delen av torget är kullerstensbelagd, men med en gångväg på diagonalen med 
andra stenar. Den stenbeläggningen är inte en bra lösning för dem med rullstol, rullator, kryckor 
eller bara med balanssvårigheter. Inte heller för barnvagn eller barnkärra. De tre raderna med 
stenplattor ligger fel; avstånden stämmer inte med hjulbredden! Det innebär att bara ett hjulpar kan 
vara uppe på stenplattorna medan det andra blir på kullerstenarna. Och dessa stenplattor är 
dessutom ojämna och kantiga, dvs det är lätt att fastna med rullstol eller rullator respektive att 
trampa fel eller snubbla. 
 
På Storgatan finns sedan ett antal år en gångbana med en helt annan sorts plattor och där är det 
mycket lättare att komma fram. 
 
Mitt förslag nu är att ta bort de tre raderna stenplattor på torget, göra en ny diagonalgång med 
samma sorts plattor som finns på Storgatans gångbana och att bredden på den nya diagonalgången 
blir tre femtedelar mot nuvarande bredd, dvs som två stenplattsrader plus en kullerstensgång. De 
ytterligare två femtedelarna av nuvarande bredd fylls med kullerstenar och blir som övriga torget. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara att belägga den nya gången med sådana stenplattor som finns där 
nu, men helt slätslipade och utan ojämna skarvar som man kan snubbla på. 
 
Det är viktigt att behålla kulturen och atmosfären på Stora Torget framför Rådhuset, men det är 
samtidigt viktigt att alla ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan jättesvårigheter eller med 
fara att ramla och skada sig. 
 
 
Jag yrkar därför att diagonalgången på Stora Torget snarast byggs om i enlighet med 

ovanstående förslag. 

 
 
Cristina Bernevång (KD) 
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§  
 

Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) 
Dnr 2018/592 
 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen 
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en 
regional nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-18 från kanslichef 
2 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig 
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.   
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-18 

Tjänsteskrivelse svar på motion om Kulturunderstödd 
rehabilitering (KUR) 
Diarienummer 2018/592, löpnummer 951/2019 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen 
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en 
regional nivå. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås genom att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig samverkan 
via Sjuhärads samordningsförbund. 
 
 
Ärendet 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. 
 
De befintliga lagarna gällande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar framgår i 
Arbetsmiljölagen 3 kap 2a 3§, Socialförsäkringsbalkens 30 kap 7§ samt i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering. Kommunens regler och rutiner för att uppnå 
lagkraven finns specificerade under styrdokumentet Rehabiliteringsprocessen.  
 
Ett införande av den kulturunderstödda rehabiliteringen skulle vara ett självmant åtagande. 
Om man utgår ifrån den nationella modellen och den modell Region Jönköpings län utgick 
ifrån skulle ett behov finnas för att upprätta tjänster som rehabsamordnare, 
kulturkoordinator samt en kulturaktör.  Rehabsamordnarens tjänst är placerad i sjukvården 
och ansvarar för sjukskrivna patienter och är den som skickar remissen för KUR. 
Kulturkoordinatorns roll är att dels hålla i informationsmöten när antalet remisser uppnått 
ett visst antal, att tillsammans med rehabsamordnaren utvärdera processen kontinuerligt 
samt tillsammans med kulturaktören planera aktiviteter. Kulturaktörens roll är primärt att 
verkställa de planerade aktiviteterna. Följaktligen om kommunen själva skulle erbjuda KUR 
skulle förutom de upprättade tjänsterna även inkludera ett samarbete med 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvården samt näringslivet vad gäller tillgängliga 
aktiviteter. 
 
Som ett exempel som också nämns i motionen har Region Jönköpings län genomfört ett 
projekt som erbjudit KUR. Utfallet har varit mycket positivt bland de deltagande där 
resultaten bland annat varit minskad stress, ångest och depression samt att de också kunde 
identifiera en högre återgång till arbetet. Konstruktionen i Region Jönköpings län bestod av 
att rehabsamordnaren anställdes av nätverket i regionen, kulturkoordinatorn på en 10 % 
tjänst av kommunen medan kulturaktören samt eventuella kostnader som tillföll i samband 
med aktiviteterna delades mellan regionen och kommunen. Även i Samordningsförbundet 
Älv- och kust har KUR genomförts i vissa utvalda kommuner.  
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Motsvarigheten för Ulricehamns kommun är Sjuhärads Samordningsförbund som består av 
Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. 
Sjuhärads samordningsförbund erbjuder exempelvis idag aktiviteter som ämnar att förkorta 
sjukskrivningstiden såsom Aktiv hälsa och Vägen framåt.  
 
Förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på den regionala nivån, mer 
explicit igenom Sjuhärads Samordningsförbund då det inte bedöms skäligt att Ulricehamns 
kommun ensamt ansvarar för erbjudandet av KUR.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef    
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 

Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

“Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan 
bidra till hälsa och snabbare rehabilitering”. Så står 
det på 1177 vårdguidens webbsida om Kulturunderstödd 
rehabilitering (KUR). Metoden används också framgångsrikt vid 
stressproblem, psykisk ohälsa och kronisk smärta. 
Att kropp och själ hör ihop vet man och med KUR tillåts man vara 
kreativ genom att t ex måla, skriva eller skapa med händerna 
(arbeta med ull, lera etc.). Teater, sång och dans förekommer 
också. Eftersom KUR genomförs i grupp ger det också en känsla 
av tillhörighet eftersom man är med människor man kan relatera 
till. Ofta hittar deltagare nya intressen och förblir kompisar efteråt. 
Vid utvärderingen av de 11 första grupperna i Jönköpings län 
visade resultaten på minskade symtom av ångest, depression och 
stress samt en förbättrad självskattad hälsa. Bättre sömn, minskad 
sjukskrivningen och högre återgång i arbete var andra viktiga 
resultat. Ett ord som ständigt återkom i utvärderingen var ”ökad 
livsgnista” och det är ett fantastiskt framsteg för målgrupperna. 
Resultaten ovan är statistiskt signifikanta. 
Vänsterpartiet tror att KUR kan bli en viktig del i arbetet med 
jämlik hälsa. Hela 96% av deltagarna i studien ovan var nämligen 
kvinnor (vilket kanske tyvärr hör samman med att kvinnor 
tenderar ta större ansvar i hemmen och därmed avstå från sin egen 
fritid). 
Kulturen är en friskvårdsfaktor i samhället. Får man sina själsliga 
behov tillfredsställda så mår man också bättre. KUR fyller 
därmed ett viktigt behov här. 
Finansiering och samarbetspartners kan se olika ut på olika håll 
men i Region Jönköpings län har KUR erbjudits i samarbete 
mellan kommun, landsting, vårdenhet, arbetsplats/
arbetsförmedling och Försäkringskassan. Innehållet i KUR 



varierar sedan med vilka samarbetspartners man hittar och hur 
kulturutbudet ser ut i respektive kommun. 

Vänsterpartiet yrkar att Ulricehamns kommun gör en 

förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i 

kommunens verksamheter 

Susanne Arneborg Vänsterpartiet 

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet 
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Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som 
visat civilkurage 
Dnr 2018/671 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till 
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och 
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-25 från kanslichef 
2 Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en 
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-25 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion om att belöna 
kommuninvånare som visat civilkurage 
Diarienummer 2018/671, löpnummer 1039/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till 
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och 
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att de befintliga priser och 
stipendium inbegriper en tillräcklig allmän målgrupp och ändamål. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  

 
Motionens syfte och ändamål är positiv i termer av att högtidliggöra goda gärningar. I 
Ulricehamns kommun finns idag flertalet priser och stipendium som uppmärksammar 
individer som med sina goda gärningar har bidragit till att kommunen utvecklats. 
 
Inom den kulturella sfären har vi idag kulturpriset som delas ut till person, förening eller 
institution som har utfört en värdefull handling inom det kulturella området. Vidare finns 
även kulturstipendiet som ämnar att utdelas till person som avser att antingen utbilda, 
fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. 
 
Inom fritidsverksamheten finns ungdomsledarstipendiat som årligen delas ut till en kvinnlig 
respektive manlig ungdomsledare som på ett förtjänstfullt vis har stöttat och uppmuntrat 
fritidsverksamheten inom kommunen.  
 
Inom sektor lärande finns lärandepriset som syftar till att uppmärksamma och belöna 
nytänkande samt utveckling av arbetssätt eller dylikt som föranleder till en ökad kvalitet vad 
gällande lärandet i undervisning och lärandeprocessen. Lärandepriset fördelas på tre 
verksamhetsformer, förskola, grundskola och frivilliga skolformer där priset delas ut till en 
eller till en grupp av pedagoger inom respektive verksamhet.  
 
Därutöver tilldelas även Årets hus till en byggherre som under det gångna året på ett 
framgångsrikt sätt har visat prov på byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, 
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miljöanpassning eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, 
restaurering eller renovering i Ulricehamns kommunen.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag delar ut många priser och stipendium utifrån den 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt miljö och byggperspektiven samt med 
hänsyn till kommunens utveckling och goda medborgerliga gärningar bedöms de befintliga 
priserna och stipendium inbegripa en allmän målgrupp och ändamål.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Trong Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 

Ulricehamn 2018-10-17 

Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 
  

 

Samhället blir allt otryggare och människor blir allt mer likgiltiga. Som exempel kan 
nämnas de incidenter där olyckor inträffat och personer runt omkring varken ingrep 
för att hjälpa eller ens underlättar för blåljuspersonal. 

Men det finns mängder med hjältar på våra gator som bevittnar brott eller olyckor och 
faktiskt vågar gå emellan och förebygga brott, misshandel eller mobbning eller agerar 
vid olyckor.  

Dessa goda gärningar kan rädda någons liv och bör uppmärksammas och belönas.  

Ett bra sätt att belöna detta vore om kommunen delar ut ett pris för civilkurage. 
Genom att belöna goda insatser ökar man chansen att fler vågar agera och man 
skapar på så vis goda förebilder för andra och kommunen kan tydligt visa att vi är 
kommunen där trygghet är en prioritet och att vi värdesätter att vi hjälper varandra. 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna. 

– Att kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun instiftar ett 
civilkuragepris, samt årligen dela ut civilkuragepriset till värdiga mottagare för att visa 
Ulricehamns kommuns uppskattning. 

 

Mattias Bengtsson    Aila Kiviharju 
Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 

Niclas Sunding   Martin Berg  
Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna  

Peter Nilsson 
Sverigedemokraterna 

Elisabet Nilsson 
Sverigedemokraterna 
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Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan 
söderut mot Marbäck 
Dnr 2019/54 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är 
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående tung trafik på Strandgatan 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående tung trafik 
på Strandgatan söderut mot Marbäck 
Diarienummer 2019/54, löpnummer 1574/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är 
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. I kalkylen 
ingår inga nya gång- och cykelvägar eller planskilda passager av motionsspåren inom 
Lassalyckans friluftsområde. Det är möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
Vem som i så fall ska stå för framtida drift och underhåll av vägen är oklart och behöver 
utredas. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
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centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna. Merparten av de bostäder 
som är utsatta för bullernivåer över gällande gränsvärden kommer fortsatt att vara det vilket 
innebär at kommunen på sikt behöver åtgärda detta oavsett om väg 157 ges en ny sträckning 
eller ej. Strandgatan riskerar till följd av den kvarvarande trafikmängden att fortsatt upplevas 
som en barriär mellan staden och sjön. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående tung trafik på Strandgatan 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

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

 



Motion angående tung trafik  på Strandgatan söderut mot 
Marbäck . 

Hur länge ska den tunga trafik som sker längs Strandgatan och Marbäcksvägen 
accepteras ?  

Tillgången  till sjön  Åsunden måste säkras. 

Här måste kommunen vara aktiv mot Trafikverket och arbeta för att denna 
trafik läggs om. 

Det finns ett förslag i kommunens Översiktsplan som beskriver en väg för tung 
trafik från Marbäck via Pinebo till väg 40 vid Rönnåsen. 

Kommunen bör gå in genom att låna ut en startfinansiering genom  att låna ut 
ett antal miljoner kronor till Trafikverket . 

Om inte detta sker kan det ta 25 -30 år innan Trafikverket prioriterar och  
genomför  vägprojektet.  Med kommunens startfinansiering att låna ut kan 
kanske projektet klaras inom en tioårsperiod. 

 Ett exempel kan ges . I Marks kommun vill moderaterna via en motion  att 
kommunen medfinansierar tillsammans med  Trafikverket en utbyggnad av 
länsväg 156 för att snabbare komma igång . Här vill partiet att kommunen går 
in med 50 miljoner.Detta visar hur en kommun vill påskynda en utveckling som 
är viktig för kommunens  tillväxt. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att: 

 

-  Ulricehamns kommun på ett verkligt aktivt sätt erbjuder Trafikverket  
en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 

 

Ulricehamn 2019-01-25 

     Arne Fransson ,MP  





Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-08-26 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om att kommunen ska stå för 
matkostnader vid volontärernas årliga träff 
Dnr 2019/68 
 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-10 från socialchef 
2 Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
3 Motion om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-10 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att kommunen 
ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga 
träff 
Diarienummer 2019/68, löpnummer 1355/2019 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
 
Ärendet 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
2 Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff 
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Socialchef   
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
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1 Sammanfattning  

2 Bakgrund 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion (2019/68) att kommunen 
ska stå för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. I motionen 
framgår att när volontärverksamheten startade på Oasen visade kommunen sin uppskattning 
för volontärerna genom att en gång per år bjuda in till samvaro där volontärerna också blev 
bjudna på mat. Idag finansierar inte kommunen detta utan eventuella inkomster från Oasens 
fikaförsäljning måste användas.  

Under 2016 och en bit in på 2017 pågick ett projekt med uppdrag att utveckla 
volontärverksamheten för att tillgodose fler målgruppers behov av delaktighet, inkludering, 
jämställdhet och trygghet. En slutrapport1 presenterades 2017-05-31 (dnr 2017/569). I 
rapporten framkommer mycket information kring volontärarbete, kommuners arbete med 
detta och rekommendationer. Vissa delar av rapporten används i denna utredningen. 

 Rapporten behandlades av kommunstyrelsen i ärende 2016/56 Arbete med integration för 
flyktingar i samarbete med civilsamhället. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 (§ 
16/2018) att godkänna redovisningen av uppdraget.  

3 Volontärverksamhet 
I Slutrapport Volontärverksamhet definieras volontärarbete som: 

Volontärarbete är frivilligt socialt arbete som är oavlönat och skapar mänskliga värden 
utan personlig vinning. Det riktar sig mot människor utanför familj- eller vänkrets. 
Volontärarbete utgår ifrån människors eget engagemang och vilja att delta i samhället 
utan krav. Det är ömsesidigt och ingen välgörenhet. Frivilligt arbete kan utföras i grupp 
eller enskilt.  

3.1 Volontärverksamhet i kommuner 
Sedan början av 2000-talet har de frivilliga krafterna i kommunal regi ökat i omfattning, 
framförallt inom äldreomsorgen och integration. Även inom andra områden såsom 
missbruksrehabilitering, våld i nära relationer och hjälp med hemlösa, har frivilligt socialt 
arbete fått en mer utvecklad roll inom samhället. De frivilliga insatserna har kommit att få en 
betydande roll för att välfärden ska kunna upprätthållas på dessa områden2. 
  

 
1 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
2 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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Nya lösningar och en ny välfärd kan behöva skapas för att kunna upprätthålla en god 
välfärd för landets medborgare.3 
 
Volontärverksamhet är inte lagstyrt, det finns inga nationella riktlinjer. Det är alltså frivilligt 
för kommunen att ha volontärverksamhet och väljer kommunen att ha en sådan verksamhet 
kan den utformas på det sätt man finner bäst.4  
 

3.2 Lönsamhet 
Det går att dra slutsatsen att arbeta med volontärer och stödja frivilligarbete bör vara 
lönsamt för kommunen och för samhället. Om en äldre person skjuter upp ansökan om 
särskilt boende ett år på grund av att verksamheten vid Oasen finns, täcker den minskade 
utgiften för kommunen volontärsamordnarens årslön. Om volontärinsatser på olika sätt 
bidrar till ökad och snabbare språkutveckling hos den nyanlända kan vinsterna på kommun- 
och samhällsnivå vara stora. På liknande sätt kan man anta att volontärinsatser som ger 
människor ökad trygghet, delaktighet, autonomi och anställningsbarhet innebär lönsamhet 
ur ett individ-, kommun- och samhällsperspektiv. Oavsett vilken målgrupp 
volontärinsatserna riktar sig mot, kan en ökad social samhörighet på olika sätt bidra till 
bättre mående och därmed minska kostnaderna för välfärdens verksamheter.5  
 
Frivilligcentralen i Norrköping har värderat lönsamheten för verksamheten bland annat 
genom att beräkna värdet av en så kallad ”insatstimme”. En insatstimme är den tid som 
frivilligarbetaren lägger på uppgiften och de värderar den ungefär som en hemtjänsttimme ca 
300 kr.6 

3.3 Volontärvård 
Volontärer gör sin insats frivilligt och oavlönat. Insatsen i sig ger mening och ofta får 
volontären uppskattning av mottagaren av insatsen. För att rekrytera och, ännu mer, för att 
behålla volontärer är det viktigt med volontärvård. Det kan vara att volontärsamordnare på 
olika sätt uppmärksammar volontärerna, exempelvis genom marknadsföring, 
uppmärksamhet i media med mera. Det kan vara utbildning och speciella träffar för 
volontärer. Att det finns en frivilligcentral, där volontärer kan mötas och ingå i ett 
sammanhang, är värdefullt för många.7  
 
I till exempel Åmål har volontärverksamheten ett samarbete med näringslivet som innebär 
att alla registrerade volontärer erbjuds rabatter på varor/tjänster i ca 25 
butiker/matställen/serviceinrättningar (det så kallande frivilligpasset). Dessutom ordnar de 
sommar- och julavslutningar, ibland till självkostnadspris, ibland subventionerat.8 
 

 
3 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
4 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
5 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
6 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
7 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
8 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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4 Volontärverksamhet i Ulricehamns 
kommun 

Seniorföreningen Oasen har tillgång till lokalen vid Järnvägsgatan i centrala Ulricehamn, där 
kommunen står för lokalkostnaden och en anställd volontärsamordnare.  
Volontärsamordnaren ger stöd till volontärer inom äldreomsorgen samt håller register över 
övriga volontärer i kommunen, även de som inte är riktade mot äldreomsorgen. Det ska 
också finnas personal vid äldreboendena som ska ge stöd till volontärerna. Även på övriga 
kommunala verksamheter ger kommunens personal stöd till volontärerna.  
 
Volontäruppdragen är olika och kan variera från engångsinsatser till uppdrag som pågår 
regelbundet. Det kan till exempel handla om att hjälpa till i Oasens lokaler, göra utflykter, gå 
på promenader, hembesök, högläsning, baka och mycket annat.  
 
Volontärer i Ulricehamns kommun är personer i skiftande ålder med olika bakgrund som 
vill hjälpa människor, utan ekonomisk ersättning. 
 
Samtidigt som vi skänker av vår tid får vi så mycket tillbaka. Som volontär i Ulricehamns 
kommun är du med och skapar nytta och glädje för andra människor i kommunen”9 
 

4.1 Lönsamhet i Ulricehamns kommun 
Under 2018 fanns det 127 registrerade volontärer, 110 kvinnor och 17 män. Under 2018 
rapporterades 8 808 utförda timmar. Under 2018 var den interna ersättningen till 
hemtjänsten 402 kr. Med beräkningssättet som användes i Norrköping blir värdet nästan 3,5 
mkr/år.  
 
Liknande siffror finns i Slutrapporten där det framkommer att volontärverksamheten i 
Ulricehamn omfattade år 2016 122 volontärer och 9 214 rapporterade timmar. Den interna 
ersättningen 2017 var 377 kr/timma, vilket innebär ett värde på nästan 3,75 mkr/år.10  
 

4.2 Volontärvård i Ulricehamns kommun 
I Ulricehamns kommun har seniorföreningen Oasen bjudit alla volontärer på julbord en gång 
om året, vilket har varit mycket uppskattat. Kostnaden för detta har uppgått till ca 50 tkr. 
Frågan har ställts till seniorföreningen Oasens styrelse vad de anser om detta. De svarar att 
de önskar ha kvar upplägget med att de bjuder in till samvaro en gång per år och använder 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat. 
 
Projektet anser i sin rekommendation att volontärvård är en strategisk del i 
volontärverksamhet, framförallt för att behålla de volontärer som rekryteras. Vad som ska 
erbjudas dem kan skifta och bör fastställas av en styrgrupp. Utbildning hör till det som bör 
vara återkommande. När volontärverksamheten utvecklas vidare kan ett närmande till 
näringslivet i Ulricehamn för samarbete göras. 11 
 

 
9 www.ulricehamn.se/stodochomsorg/engageradig/volontar 
10 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
11 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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5 Slutsats och rekommendation 
Volontärerna i Ulricehamns kommun gör en viktig insats för individer och för samhället. Det 
är viktigt att kommunen uppmärksammar dessa insatser på något sätt. Eftersom Oasen 
seniorförening önskar att ha kvar samma upplägg som nu, det vill säga att de använder 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat en gång om året, bedömer 
förvaltningen att det inte är aktuellt att ta över den kostnaden.  

Däremot bedömer förvaltningen att det skulle vara viktigt att uppmärksamma volontärernas 
insatser på annat vis. Detta skulle kunna ske genom föreläsningar, fika, utbildningar med 
mera som kan variera från år till år. 

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås med anledning av vad som framkommit i 
kontakt med Oasens seniorförening. 

Förvaltningen ser positivt på att årligen uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms 
inte i befintlig budget utan tas det med i beaktande inför budget 2020. 
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6 Källförteckning 
Slutrapport Volontärverksamhet, Annette Bohman och Torbjörn Brandhill, Ulricehamns 
kommun 2017-05-31 

https://www.ulricehamn.se/stodochomsorg/engageradig/volontar/ 

https://www.ulricehamn.se/stodochomsorg/engageradig/volontar/


 
 
Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff 
 
Vi behöver visa våra volontärer mer uppskattning! 
 
Mötesplatsen OASEN startade 2011 och har blivit en mycket välbesökt och uppskattad träffpunkt för 
seniorer och pensionärer. Detta är särskilt glädjande för oss i Liberalerna, fd Folkpartiet, då det var vi 
som drev igenom att denna mötesplats skulle startas och kommunen skulle stå för hyran av lokalen.  
Till OASEN kan man komma bara för att umgås eller delta i någon anordnad aktivitet. Härifrån utgår 
också det volontärarbete som kommunen ligger bakom med en anställd volontärsamordnare.  
 
Volontärer i Ulricehamns kommun är personer i skiftande ålder med olika bakgrund som vill hjälpa 
människor, utan ekonomisk ersättning. Samtidigt som man skänker av sin tid får volontären så mycket 
tillbaka. Man är med och skapar nytta och glädje för andra människor i kommunen. 
Volontäruppdragen är olika och kan variera från engångsinsatser till uppdrag som pågår regelbundet. 
Volontären skriver på en överenskommelse och redovisar sin insats. Det kan till exempel handla om 
att hjälpa till i den gemensamma lokalen, gå på promenader med någon äldre, hembesök, högläsning, 
träna svenska med nyanlända och mycket annat. 
 
Vi vet att ofrivillig ensamhet kan skapa stora problem i samhället. Ensamhet kan rentav vara en av de 
största enskilda faktorer som påverkar vår hälsa: En sammanställning av 148 olika forskningsstudier 
visar att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fetma. Sammanställningen av 
studier pekar också på att ett större socialt nätverk kan minska risken för förtida död med 50 procent. 

Kommunen och landstinget kan och ska inte göra allt. Civilsamhället, den ideella sektorn och 
föreningslivet spelar en stor roll genom frivilliginsatser för exempelvis årsrika invånare.  
Därför är våra volontärer så viktiga.  
 
När verksamheten startade visade Ulricehamns kommun dessa volontärer sin uppskattning genom att 
en gång per år bjuda in till samvaro där volontärerna också blev bjudna på god mat. Idag finansierar 
inte kommunen detta utan eventuella inkomster från OASENs fikaförsäljning måste användas. 
Liberalerna i Ulricehamn anser att kommunen ska visa sin uppskattning av volontärarbetet genom att 
åter stå för kostnaderna för maten. 
Undertecknade yrkar 

Att kommunen står för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. 

Adela Brkic Carlsson 

Roland Eriksson  
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Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre 
Dnr 2019/189 
 
 
Sammanfattning 
Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om gratis sommarvistelse för äldre 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär 
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.   
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-02 

Tjänsteskrivelse svar på motion om gratis 
sommarvistelse för äldre, (SD) 
Diarienummer 2019/189, löpnummer 2578/2019 
 
Sammanfattning 
Nicklas Sunding (SD) Martin Berg (SD) Aila Kiviharju (SD) Peter Nilsson (SD) Mattias 
Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär 
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.   
 
 
Ärendet 
Nicklas Sunding (SD) Martin Berg (SD) Aila Kiviharju (SD) Peter Nilsson (SD) Mattias 
Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda utsatta pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Sommarvistelse för äldre har upprättats av kommuner med syftet att uppnå positiva 
hälsoeffekter och upplevelser av förhöjda livskvaliteter. Målgruppen tenderar att vara äldre i 
ordinära boenden som önskar byta miljö, umgås och knyta nya kontakter som förbättrar 
tillvaron. Sommarvistelse för äldre kan konstrueras på olika vis. En översiktlig 
omvärldsbevakning demonstrerar att det initialt kan vara kommunen som ensamma 
organiserar och ansvarar för sommarvistelserna eller att det kan ske med hjälp av andra 
föreningar. De kommuner som själva ansvara för sommarvistelserna tenderar också att ha en 
högre självavgift för deltagarna, i Karlshamn kostar tre övernattningar 1500 kr, Örebro 1200 
kr eller Sundbyberg 2600 kr. De kommuner som har samarbeten med andra föreningar har 
också en lägre avgift för deltagande såsom Norrtälje med en kostnad på 100 kr per dag och 
har ett samarbete med PRO Norrtälje eller Lund kommun som har ett samarbete med de 
gamlas sommarhem där en vistelse kostar 200 kr/vecka. Jämförelserna mellan kommunerna 
har liknande längd och innehåll i sommarvistelserna. Sålunda kan det också konstateras att 
de flesta kommuner som erbjuder sommarvistelser för äldre även har någon typ av avgift, 
vars storlek beror på huruvida medfinansiärer finns.  
 
Kostnaderna för att upprätta sommarvistelser beror på ambition och tillgängliga resurser. I 
kommunens fall skulle kostnaderna primärt dikteras utav vart sommarvistelserna skulle äga 
rum, längden på sommarvistelsen, antal deltagare, personalkostnader samt logistiska 
kostnader.  
 
Utgångspunkten i kostnadsförslaget är att sommarvistelsen äger rum på en plats som kan 
erbjuda natur, bad och friluftsliv. Eftersom kommunen inte äger en sådan fastighet skulle 
den behöva abonneras. Kostnadsförslaget utgår ifrån de befintliga fastigheter som går att 
hyra utefter marknadspris och det billigaste alternativet. Kostnadsförslaget utgår ifrån en 
längd på fyra dagar, vissa kommuner har en längd på en vecka. Antal deltagare som kan 
erbjudas sommarvistelsen uppnår till 15 personer, vad som har tagits i beaktning är antalet 
seniorer i kommunen och kostnaden för respektive person. De logistiska och 
personalkostnaderna är hämtade ifrån kommunens ekonomifunktion och baseras på kostnad 
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för två heltidsanställda under sommarvistelsen medan logistiken är baserad på antal 
deltagare.    
 
Antal deltagare 15 

Kostnad för att abonnera fastighet 4 dagar 10 500 

Mat 10 000 

Personalkostnader 28 224 

Aktiviteter 1000 

Totalt 49 739 
Notera att personalkostnaden inkluderar lön, semesterlön, OB, sjuklön, PO-pålägg. Mat och personalkostnaderna 
är hämtade ifrån ekonomifunktionen, priset för att abonnera fastighet ifrån företaget medan aktivitetskostnaden 
är en föreslagen siffra. Detta kostnadsförslag är baserat på ett tillfälle på fyra dagar och tre övernattningar. 
 
Motionen är förenlig med måldokumentet för äldrefrågor om att motverka ensamhet, 
möjlighet till utevistelser och att vara aktiva. Idag erbjuder kommunen exempelvis 
dagverksamheter för äldre som har behov av stimulering och aktivering i vardagen för äldre 
som bor i eget hem eller på någon av kommunens särskilda boenden. Aktiviteterna kan väljas 
utefter intresse och förmåga där dagverksamhetens personal har ett nära samarbete med 
frivilliga och olika organisationer.  
 
Vidare har kommunen verksamheten Oasen som är en mötesplats för pensionärer och 
förtidspensioner som är kostnadsfri. I Oasen kan deltagarna umgås eller delta i aktiviteter. 
Senior Sport School är en annan verksamhet som inriktar sig på kommuninvånare som är 60 
år eller äldre. På Senior Sport School erbjuds olika aktiviteter i form av träning, tematräffar 
med fokus på hälsa, matlagning, utbildningar i hjärta och lungräddning samt intressanta 
föreläsningar. Senior Sport School pågår i 12 veckor med två träffar i veckan.  
 
Således finns det redan idag befintligt arbete i den riktning som motionen föreslår där det är 
angeläget att motverka ensamhet bland äldre. Detta illustreras i att det i Ulricehamns finns 
flera mötesplatser för äldre där det är viktigt att fortsatt stödja de befintliga mötesplatserna 
och mötestillfällena.  
 
Värt att ta i beaktning är att kostnadsförslaget skulle kunna minskas om det exempelvis 
endast var sommarvistelse över dagen eller om det var färre antal deltagare. Oavsett skulle en 
kostnad uppstå om kommunen skulle kunna erbjuda gratis sommarvistelser. Att motverka 
ensamhet bland äldre är en viktig fråga och det är varför kommunen också har Oasen, 
dagverksamheter samt Senior Sport School. Med hänvisning till den kostnad förslaget 
innebär och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre föreslår 
förvaltningen att motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om gratis sommarvistelse för äldre, (SD) 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstab 
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Ulricehamn 2019-03-16 

Motion 

Gratis sommarvistelse för äldre 

Ulricehamns kommun har tyvärr också sin beskärda del av Sveriges fattigpensionärer. 

Dom tvingas vända och vrida på varje krona för att försöka få det till att gå runt. Dom har 

inte råd att unna sig något utöver det allra nödvändigaste. 

För många av dessa vore det mycket berikande att tillsammans med andra pensionärer 

göra något utöver det vanliga.  

Sommarkollo för barn anordnas redan idag runt om i Sverige men till en kostnad som de 

som har sämst ställt inte har råd med.  

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

beslutar: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda  lämpliga former en gratis sommarvistelse för 

denna grupp pensionärer. 

 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

 

Niclas Sunding Martin Berg  Aila Kiviharju   

Peter Nilsson  Mattias Bengtsson Elisabeth Nilsson 

Bengt Bogren 
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§  
 

Svar på motion om införandet av lämpliga 
odlingslotter för de äldre på kommunens 
äldreboenden 
Dnr 2019/192 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i 
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att 
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag 
kan anses vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från socialchef 
2 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-25 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om införandet av 
lämpliga odlingslotter för de äldre på kommunens 
äldreboenden 
Diarienummer 2019/192, löpnummer 1600/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i 
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att 
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag 
kan anses vara tillgodosett.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser.  
 
I dagsläget har alla äldreboenden odlingslotter, ofta i form av odlingslådor. De används i 
olika grad och på olika sätt på de olika enheterna. Exempelvis Solrosen hade ett event där de 
bjöd in de boenden till en planteringsstund där det, förutom plantering, bjöds på glass och 
fika. Vissa boenden använder sig av volontärernas hjälp för att engagera de boende i 
trädgården. Alla enheter uttrycker att de upplever det som positivt och att det vill fortsätta att 
utveckla arbetet kring odlingslotterna. 
 
I de Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende som antogs av kommunstyrelsen 
2016-05-04, § 144, framgår under punkt 4.3 Utemiljö bland annat att utemiljön ska vara 
lättillgänglig för hyresgästerna och stimulera till utevistelse och aktivitet. Trädgården ska ge 
stimulans åt alla sinnen och vara tillgänglig året runt.  
 
I förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till ramprogram för utformningen 
av särskilt boende, äldreomsorgen. I arbete med den är en utgångspunkt att det ska finnas 
utrymme för att odla grönsaker/frukt samt kunna sitta och fika. Det ska finnas sittplats med 
plats för bord och stolar samt odlingslådor.  
 
Med anledning av att det i dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom 
äldreomsorgen, samt att det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen 
att motionens förslag kan anses vara tillgodosett.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden, 

(SD) 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 



 
 

Ulricehamn 2019-03-16 

Motion  

införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre 

Trädgårdar, utemiljöer och natur har länge använts som en del av friskvård och 

rehabilitering i västvärlden. I Sverige har både intresset för, kunskaperna om och aktiviteten 

inom detta område ökat under senare år. Bland annat har det skett en stark utveckling av 

natur- och trädgårdsverksamheten vid olika särskilda boenden för äldre i landet. Kunskap 

kan man få genom forskning, men i hög grad också genom människors egna 

erfarenheter. Redan vid de medeltida klostren kände man till sambandet mellan naturen 

och människors hälsa. Nutida forskning styrker den praxiskunskap som utvecklades under 

tidigare århundraden. Miljöpsykologisk forskning av Rachel och Stephen Kaplan visar till 

exempel att människor som var överansträngda snabbt återhämtade sina mentala krafter 

genom att vistas i naturmiljö. Deras forskning visade också att människor som hade nära 

tillgång till natur i sin omgivning hade bättre hälsa och var mer tillfredsställda med livet 

som helhet än de som inte hade sådan tillgång.  

Internationella studier inriktade på äldre människor har visat att de som fått vistas i naturen 

behövt mindre medicin, sovit bättre och förbättrat sitt minne och sin 

koncentrationsförmåga. Svenska studier under senare år har visat att det finns ett 

samband mellan äldres hälsa och omfattningen av deras utomhusvistelse (Küller & Küller), 

att en parkmiljö kan liva upp äldre människor på ett anmärkningsvärt sätt (Grahn), att 

äldres koncentrationsförmåga förbättrades om de fick vila i en trädgård (Ottosson & 

Grahn), etc. Nutida forskning visar alltså positiva hälsoeffekter inte minst för äldre av 

utevistelse och närhet till grönska.  

För de äldre handlar det om att få en funktionell, vacker och intressant utemiljö som lockar 

dem till olika aktiviteter: att promenera, umgås med andra, plocka blommor och bär, 

uppleva vad det är för årstid – eller bara att vila, betrakta och njuta. Många äldre kan ha 

djupa kunskaper om växter och trädgård från sitt tidigare liv, och det kan ge dem en 

ovärderlig stimulans om de får känna att de är lika kunniga eller kunnigare än personalen 

inom dessa områden. Ytterst handlar det om att skapa en mer variations och innehållsrik 

vardag för de äldre. 

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

beslutar: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för införandet av små odlingar 

för de äldre att kunna sköta själva på Ulricehamns kommuns äldreboenden. 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

Niclas Sunding Martin Berg  Aila Kiviharju   

Peter Nilsson  Mattias Bengtsson Elisabeth Nilsson 

Bengt Bogren 
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§  
 

Svar på motion om nödsändare för behövande inom 
kommunens verksamheter 
Dnr 2019/194 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock 
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från socialchef 
2 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-02 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om nödsändare för 
behövande inom kommunens verksamheter 
Diarienummer 2019/194, löpnummer 1707/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock 
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik.  
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen har undersökt utbud och effekter av nödsändare och kommit fram till att dessa 
numera används i väldigt liten utsträckning inom äldreomsorgen eller i vården. Det rådde 
bland annat oklarheter kring hur polisen skulle agera i dessa lägen. Enligt uppgifter från 
leverantörer erbjuds inte dessa längre till kommunernas äldreomsorg. 
 
I stället har utvecklingen av GPS-larm utvecklats. Dessa finns i form av mobila trygghetslarm, 
det vill säga att personen kan larma även om den befinner sig utanför sin bostad, eller som 
larm som larmar om en person rör sig utanför ett visst område. Dessa GPS-larm finns bland 
annat som en klocka som också fungerar som en telefon där den som tar emot larmet kan 
prata direkt med personen. Det finns varianter där man kan se var personen befinner sig 
enbart när personen larmar och det finns varianter där man kan gå in och se vart han eller 
hon befinner sig även när personen inte larmat.   
 
Förvaltningen tar med sig denna fråga i arbetat med välfärdsteknik som pågår kontinuerligt. 
Olika GPS-larm har testats och testas fortgående för att hitta en bra lösning. Testen som 
pågår för tillfället avser ett fåtal personer som inte har någon kognitiv nedsättning, men som 
vill kunna röra sig ute och känna sig trygga med att kunna larma om de exempelvis skulle 
ramla.  
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Motionen syftar till att ge nödsändare till personer med demenssjukdom eller Alzheimers, 
det vill säga personer som har kognitiva funktionsnedsättningar. Att ge larm till denna 
målgrupp är inte helt oproblematiskt då det kan vara svårt att säkerställa frivillighet och 
samtycke, vilket är ett krav enligt socialtjänstlagen. Verksamheten behöver också säkerställa 
att personen förstår hur tekniken fungerar för att kunna använda den. Det är också viktigt att 
rätt utrustning ges till personer med tanke på integritets- och övervakningsaspekten.  
 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att motionen identifierar ett viktigt område att 
arbeta vidare med. Dock bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i 
framtiden. Förvaltningen yrkar därför avslag på motionen, då den uttryckligen anger att det 
är nödsändare som ska införskaffas. Förvaltningen arbetar dock vidare med att hitta GPS-
lösningar som fungerar både för målgruppen med demenssjukdom eller Alzheimers och för 
de med somatisk problematik. Detta görs i det fortsatta arbetet med välfärdsteknik.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter, (SD) 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef    
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 



 
 

Ulricehamn 2019-03-16 

Motion 

Nödsändare för behövande 

Alzheimers och demens drabbar många äldre, och det är något som inte är helt enkelt att 

hantera. Många kan vittna om att äldre som blivit dementa på ålderns höst försvinner från 

sina boenden. Bland annat taxichaufförer och poliser får då och då larm om detta 

eftersom de har en möjlighet att försöka lokalisera åldringar som inte riktigt vet vart de ska 

eller vart de befinner sig någonstans. När detta sker finns ett sätt att enkelt lokalisera 

åldringar på vift genom den teknik som vi har tillgänglig idag, nämligen med nödsändare. 

Nödsändare är larm utvecklat i samarbete med Demensförbundet och 

Alzheimerföreningen. Det kan bäras som en armbandsklocka med inbyggd sändare och 

mottagare. Radiosändaren är passiv till den aktiveras, d.v.s. när personen i fråga 

rapporteras som försvunnen. Av den anledningen krävs ingen laddning av produkten 

under hela sin drivstid. Rengöringen är enkel, och inte mer komplicerad än vad det är med 

vardaglig skötsel av andra prylar. I många fall kan de som bär dessa få sin livskvalitet 

förbättrad då det ökar möjligheten att röra sig mer fritt och dessutom får känslan av en 

tryggare vardag. 

Användandet av nödsändare gör både arbetet mer effektivt och det gör att polis och 

annan personal som idag eventuellt måste lägga onödig tid på sökarbete kan ägna tiden 

åt andra saker. I flera kommuner, däribland Växjö och Gotland, använder man idag 

nödsändare framgångsrikt.  

Bo vital var ett projekt av bland annat Norrköpings kommun under 2011-2012 (med 

förlängning under 2013). Syftet med Bo vital var att testa och visa upp ny teknik för 

personer över 80 år och deras anhöriga. Tack vare projekt som Bo vital har en hel del 

kunskap kring användbar teknik riktat mot äldre lyfts upp. 

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

besluta: 

- Att förvaltningen utreder möjligheterna för Ulricehamns kommunen att införskaffa 

nödsändare och tillhörande utrustning för behövande inom kommunens verksamheter 

och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-31.  

 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

 

Niclas Sunding Martin Berg   

Aila Kiviharju  Peter Nilsson  

Mattias Bengtsson Bengt Bogren 

Elisabeth Nilsson  
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Svar på motion angående införande av 
trafiksäkerhetsgrupp 
Dnr 2019/291 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.  
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp" 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-10 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående införande 
av trafiksäkerhetsgrupp 
Diarienummer 2019/291, löpnummer 1873/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.  
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna. I avtalet kommunen 
har med entreprenören finns det krav på att följa Transportstyreslens föreskrifter (TSFS 
2014:52) om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn, där står det 
även skrivet att chauffören ska ge information om skyldigheten att använda bilbälte. 
Informationen ska även ges via väl synliga, analoga eller digitala skyltar. Entreprenören ska 
även följa kommunens antagna regler för skolskjuts. 
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp" 
 
Beslut lämnas till 
Samhällbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Linda Bygård 
Samhällbyggnadschef  Handläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ulricehamn                                                                                                                                                
2019-04-23 

 

Motion om införande av ”Trafiksäkerhetsgrupp” 

 
I Sverige rullar många bussar med många passagerare varje dag, likaså i Ulricehamn. Sedan 1 
januari 1999 är det lagstadgat att alla passagerare skall använda säkerhetsbälte, så länge 
bussen är utrustad med bälte. Från och med den 1 januari 2004 måste alla bussar, förutom de 
som tillverkats för ren tätortstrafik, vara utrustade med säkerhetsbälte på samtliga sittplatser 
och således också användas. I Ulricehamns kommun körs bussar som inte klassificeras som rena 
stadsbussar då vi istället kör bussar som är klassificerade som regionbussar. 

 

Idag är användargraden av säkerhetsbälte bland passagerna ungefär 20-40%. Detta trots att 
busschaufförerna, i kombination med automatiska röstmeddelanden i bussen, regelbundet 
upplyser passagerarna under färden. En stor andel av de som sällan eller aldrig använder bälte 
är skolelever, vilket är anmärkningsvärt. Vi måste få våra barn och ungdomar att använda 
säkerhetsbälte under resorna till och ifrån skolan, men även på privata resor utanför skoltid. 

 

Det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten under bussfärder 
till och ifrån skolan. En så kallad Trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 gånger per år besöker 
kommunens skolor för att informera om vikten av att använda säkerhetsbälte. Under dessa 
informationstillfällen kan gruppen även informera om andra trafiksäkerhetsåtgärder, som till 
exempel användandet av reflexer när skolelever tar sig till och ifrån busshållplatsen. 

 

Vi yrkar härmed 

Att           Ulricehamns kommun mer aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till  

                   och ifrån skolan.                      

 

För socialdemokratiska gruppen 

Klas Redin (s)
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Regler för flaggning 
Dnr 2019/217 
 
 
Sammanfattning 
Styrdokumentet som behandlar regler för flaggning ersätter det gamla styrdokumentet från 
2007. Styrdokumentet har förutom att uppdatering av regeringens beslutade flaggdagar 
också kompletterat och förtydligat kommunens flaggningsregler som krävs för en gemensam 
utgångspunkt. Styrdokumentet fungerar sålunda också som en vägledning och anger hur vi 
ska gå tillväga och när flaggning är aktuellt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Regler för flaggning 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Styrdokumentet regler för flaggning antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-06 

Tjänsteskrivelse Regler för flaggning 
Diarienummer 2019/217, löpnummer 1071/2019 
 
Sammanfattning 
Styrdokumentet som behandlar regler för flaggning ersätter det gamla styrdokumentet från 
2007. Styrdokumentet har förutom att uppdatering av regeringens beslutade flaggdagar 
också kompletterat och förtydligat kommunens flaggningsregler som krävs för en gemensam 
utgångspunkt. Styrdokumentet fungerar sålunda också som en vägledning och anger hur vi 
ska gå tillväga och när flaggning är aktuellt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Styrdokumentet regler för flaggning antas.  
 
 
Ärendet 
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar således ett viktigt symbolvärde som 
manifesteras bland annat genom regeringens beslut om allmänna flaggdagar. Det finns idag 
lag om Sveriges flagga (SFS: 1982:269), förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) 
och Rikskommittén Sverige Nationaldags regler men inget nationellt heltäckande regelverk 
för behandlandet av flaggor vilket föranleder till att det är upp till varje enskild kommun att 
besluta.  
 
Syftet med styrdokumentet är att skapa en samstämmighet och tydliggöra vilka regler för 
flaggning som ska gälla för verksamheterna i Ulricehamns kommun.  
 
Styrdokumentet regler för flaggning ersätter det gamla styrdokumentet ifrån 2007. 
Sedermera har regeringens beslut om allmänna flaggdagar uppdaterats. Vidare har 
kommunens regler för flaggning kompletterats och förtydligats för att flaggningen inom 
kommunen ska vara samstämmig. 
 
Styrdokumentet ämnar även att fungera som vägledning för när flaggning är aktuellt och 
beskriver tillvägagångssättet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Regler för flaggning 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken   
 
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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1 Bakgrund 
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis kan 
manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar. Genom att flagga vid dessa 
högtidsdagar visar kommunen en delaktighet. Flaggning som förfarande kan på ett generellt 
plan ses som symboliskt viktigt för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av vikt. 
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket 
föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.  

I Ulricehamns kommun finns det officiella flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, 
rådhuset, nämndhuset och Järnvägsområdet. Utöver dessa finns det även övriga kommunala 
flaggstänger vid verksamheter berörande skolor, äldreboenden samt idrottsanläggningar 
med mera. 

2 Syfte 
Syftet är att säkerställa att den kommunala flaggningen vad gäller lagar och förordningar 
efterföljs och att rutiner och regler finns för flaggning i Ulricehamns kommun. 

3 Allmänna flaggregler 
Utgångspunkten för fastställandet av flaggningar i Ulricehamns kommun är Lag om Sveriges 
flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) samt 
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.  

Vid flaggningstillfälle används begreppen ’’heraldisk höger” samt ’’heraldisk vänster’’ i 
samband med flaggplacering. Detta innebär att med ryggen mot den plats som ska 
flaggsmyckas är ’’heraldiskt höger’’ på höger hand respektive ’’heraldiskt vänster’’ på vänster 
hand.  

• När en flagga är trasig ska den omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga 
kan brännas. Äldre flaggor är gjorda av polyester då bränning inte är att rekommendera 
och då kan flaggan klippas i gula respektive blåa tygbitar och utgör inte längre en flagga 
vilket möjliggör för kassering på ett lämpligt vis. 

• Vid flaggning med en svensk respektive utländsk flagga ska den svenska flaggan placeras 
heraldiskt höger. 

• Vid flaggning på flera stänger i rad beståendes av endast svenska och en utländsk nations 
flagga ska den generella placeringen vara den svenska flaggan på varannan stång. Om det 
är udda antal stänger ska den svenska flaggan hissas på första respektive sista stången. 

• När flaggning från flera stänger i rad består av endast nordiska flaggor det vill säga den 
svenska, danska, finska, norska och isländska flaggan, ska flaggorna placeras i svensk 
alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid en sådan 
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konstellation placeras oftast en svensk flagga mellan var och en av de övriga nationernas 
flaggor. 

• När det gäller internationell flaggning från flera stänger i rad placeras de i fransk 
alfabetisk bokstavsföljd med utgångspunkt i nationens namn enligt fransk stavning från 
heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan intar sin plats i 
bokstavsföljden. Det är också vanligt förekommande att den svenska flaggan i denna 
konstellation placeras både i början och slutet. 

• Flaggans längd bör anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid fall där flera 
flaggor står intill varandra ska dessa ha samma storlek. Den hissade flaggan ska alltid 
vara hel och ren. Flaggstången ska vara hel och ren där flaggan ska hänga fritt. 

• När flaggan ska hissas ska den göra det ordentligt i topp – tätt under flaggstångsknoppen. 
• Endast en flagga får hissas på varje stång. 
• På kommunens officiella flaggstänger ska flaggningen enbart ske med nationsflaggor och 

vid aktualitet FN-flaggan, EU-flaggan eller i enlighet med beslut enligt delegation. Vid 
stadshuset sker också flaggning av kommunflaggan.  

• I rang placeras FN-, EU och liknande flaggor efter nationsflaggor. 
 

4 Hissning av flaggan 

4.1 Svenska flaggans tidtabell 
1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. 
1 november – 28 februari samt skottår (29) hissas flaggan kl.09.00. 

Flaggan ska halas ned vid solnedgång under hela året men senast 21.00 med undantaget att 
den får sitta uppe om det är belyst, i det fallet får den sitta uppe hela dygnet.  

4.2 Regeringens beslutade flaggdagar 
Nyårsdagen 1 januari 

Konungens namnsdag 28 januari 

Kronprinsessans namnsdag 12 mars 

Påskdagen  

Konungens födelsedag  30 april 

Första maj 1 maj 

Veterandagen 29 maj 

Pingstdagen  

Sveriges nationaldag 6 juni 
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Midsommardagen  

Kronprinsessans födelsedag 14 juli 

Drottningens namnsdag 8 augusti 

Dag för val till riksdagen  

FN-dagen 24 oktober  

Gustav Adolfsdagen 6 november 

Nobeldagen 10 december 

Drottningens födelsedag 23 december 

Juldagen 25 december 

5 Kommunernas flaggstänger 
I Ulricehamns kommun finns flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, rådhuset, 
nämndhuset, Järnvägsområdet och vid flertalet kommunala anläggningar. 

5.1 Flaggning vid stadshuset, Stora torget, rådhuset 
och nämndhuset 

1 På allmänna flaggdagar 
2 På Europadagen den 9 maj 
3 Danmarks, Finlands, Islands och Norges nationaldag 
4 Vid tillfällen när flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen 
5 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
6 Vid vänortsbesök 
7 Vid större evenemang 
8 Vid officiella besök 
9 Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut 
 
Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 6-9 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Beställning av flaggning sker hos upphandlad avtalspart som ansvarar för att flaggning sker 
vid stadshuset, Stora torget, rådhuset och nämndhuset i enlighet med punkterna 1-5. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 6-9 
erlägger ersättning till kommunen för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Samtliga kontakter med avtalspart sker genom stadshusets vaktmästare.  
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5.2 Flaggning vid Järnvägsområdet 
1 På allmänna flaggdagar 
2 På Europadagen den 9 maj 
3 Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen 
4 Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet 
5 Vid vänortsbesök 
6 Vid större evenemang 
7 Vid officiella besök 
8 Andra arrangemang av betydelse – i synnerlighet arrangemang förlagda vid 

Järnvägsområdet eller dess närhet 
 

Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 5-8 fattas enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Avtalspart ansvarar för att flaggning på Järnvägsområdet sker i enlighet med punkterna 1-4. 
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 5-8 
erlägger ersättning till UEAB för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa. 
Kontakter med avtalspart sker genom arbetsledaren för anläggningen på UEAB.  
 

5.3 Flaggning vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar med 
flera 

1. På allmänna flaggdagar förutsatt att de infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

2. På Europadagen den 9 maj förutsatt att den infaller på en vanlig arbetsdag. Vid 
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen förutsatt att 
den infaller en vanlig arbetsdag. Vid anläggningar som alltid har bemanning ska 
flaggning upprättas på allmän flaggdag. 

4. Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive förvaltning.  
 
Ansvarig sektorchef ansvarar för att flaggning sker vid kommunala anläggningar.  

5.4 Flaggning på halv stång  
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas det på halv 
stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för 
jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv 
stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde. 

Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning 
publiceras på kommunens hemsida.  
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Gällande flaggningen på halv stång hissas flaggan först i topp för att därefter omedelbart 
halas ned till 1/3 av stångens längd. Detta ska utgöra ungefär 2/3 av den normala höjden då 
flaggan är hissad. När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned eller 
omedelbart tas ned vid ordinarie tidpunkt det vill säga senast klockan 21.00. Endast 
nationsflaggan ska hissas på halv stång. För statsbegravningar utfärdas särskilda 
bestämmelser.  

5.4.1 Vid stadshuset och/eller nämndhuset 
 

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång vid stadshuset och/eller nämndhuset i fall då  

a. Ordinarie befattningshavare anställd på stadshuset, nämndhuset eller på höjdgatan 
avlidit. 

b. Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd 
avlidit.  

 

5.4.2 Vid kommunala anläggningar såsom skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar med flera  
 

Vid dödsfall på berörd anläggning hissas flaggan på halv stång.  

a. När ordinarie befattningshavare på berörd anläggning har avlidit.  
b. Då vårdtagare, förskolebarn eller elev vid berörd anläggning avlidit.  
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Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling 
Dnr 2019/298 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade förslag till förvaltningsplan för kommunens museisamling 
2019-06-03 och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningsplanen är 
omarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut.  
 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är en ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, det 
andra är ”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” 
antagen av KS 2004-05-10 § 113. De båda styrdokumenten har spelat ut sin funktion, och bör 
ersättas med ett nytt styrdokument som på ett bättre sätt lever upp till den museilag som 
antog 2017.  
 
I december 2020 upphör hyreskontraktet i Röshult, och just nu pågår sökande efter lämpliga 
lokaler för samlingen. För att klara arbetet med flytt av museisamlingen, framtagande av 
styrdokument för förvaltningsplan, arbetssätt och rutiner har kommunen anlitat Västarvet. 
 
Den nya riktlinjen ersätter de två tidigare dokumenten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-25 

 

Tjänsteskrivelse Nya riktlinjer för förvaltningsplan 
för Ulricehamns kommuns museisamling 
Diarienummer 2019/298, löpnummer 2394/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade förslag till förvaltningsplan för kommunens museisamling 
2019-06-03 och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningsplanen är 
omarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut.  
 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är en ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, det 
andra är ”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” 
antagen av KS 2004-05-10 § 113. De båda styrdokumenten har spelat ut sin funktion, och bör 
ersättas med ett nytt styrdokument som på ett bättre sätt lever upp till den museilag som 
antog 2017.  
 
I december 2020 upphör hyreskontraktet i Röshult, och just nu pågår sökande efter lämpliga 
lokaler för samlingen. För att klara arbetet med flytt av museisamlingen, framtagande av 
styrdokument för förvaltningsplan, arbetssätt och rutiner har kommunen anlitat Västarvet. 
 
Den nya riktlinjen ersätter de två tidigare dokumenten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling. 
 
 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019 behandlades förslag till ny 
förvaltningsplan för museisamlingen. Ärendet återremitterades med motivering att ärendet 
återremitteras för framtagande av ett förslag till politiskt inriktningsbeslut för 
museiverksamheten i Ulricehamns kommun. I den nya riktlinjen för förvaltningsplan för 
Ulricehamns kommuns museisamling förtydligas och renodlas förvaltningsplanen, och att 
den framtida inriktningen för museiverksamheten är knuten till museisamlingen.  
I den nya förvaltningsplanen för Ulricehamns kommuns säkerställs att det som innefattas av 
samlingen sköts på ett professionellt och ansvarsfullt sätt, att den är tillgänglig, och att den 
lever upp till den nya lagstiftningen liksom vilka fokusområden som gäller för att vara 
relevant för Ulricehamn kommuns museisamling.  
 
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena 
är en ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, det 
andra är ”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” 
antagen av KS 2004-05-10 § 113. De båda styrdokumenten har spelat ut sin funktion, och bör 
ersättas med ett nytt styrdokument som på ett bättre sätt lever upp till den museilag som 
antog 2017.  
I december 2020 upphör hyreskontraktet i Röshult, och just nu pågår sökande efter lämpliga 
lokaler för samlingen. För att klara arbetet med flytt av museisamlingen, framtagande av 
styrdokument för förvaltningsplan, arbetssätt och rutiner har kommunen anlitat Västarvet. 
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Den nya riktlinjen ersätter de två tidigare dokumenten. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
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Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Författningshandboken 
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Tf servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun ansvarar för den museisamling som i dagsläget förvaras i magasin i 
Röshult. Samlingen togs över från Ulricehamns hembygdsförening 1972. Det finns två 
dokument som rör museisamlingen. Det ena är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” 
antagen av kommunstyrelsen 2004-05-10 § 112, det andra är ”Dokumentationspolicy och 
dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av kommunstyrelsen 2004-05-
10 § 113. Båda styrdokumenten har spelat ut sin roll, och behöver ersättas med ett nytt 
styrdokument. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket också påskyndar att ett nytt 
styrdokument antas. 

2 Syfte 
Ulricehamns kommuns museisamling bör betraktas som en tillgång och ska kunna redovisas 
vid en revision. Föremålen är en del i kommunens kulturarv och ska vara tillgängligt för 
kommuninvånarna. Föremålen i samlingen säger något om det Ulricehamn som varit, men 
säger också något om Ulricehamn idag.  Tillgänglighet handlar även om att det ska var 
möjligt att söka efter specifika föremål i samlingen för forskning med mera. Det är viktigt att 
kommunen arbetar aktivt med samlingen vad gäller skötsel, insamling, dokumentation, 
gallring och så vidare. 

En förvaltningsplan säkerställer att arbetet med samlingen söks enligt den nya museilagen, 
på ett professionellt sätt, enligt etiska regler och att samlingen är tillgänglig. 

3 Museisamlingen idag 
2007 flyttades de flesta föremål i samlingen till magasin i Röshult. 2007 upphörde 
Ulricehamns kommuns museum med sin publika verksamhet. Orsaken var undermåliga 
lokaler i den gamla folkskolan på Jägaregatan. I och med flytten till Röshult samlades de 
mesta av museets samling på ett ställe, likaså startades en inventering av samlingen. Delar av 
samlingen är idag registrerade i en museidatabas. Det finns fortfarande föremål som behöver 
läggas in digitalt. Likaså finns det föremål som inte är inmärkta alls.  

Till samlingen finns även ett antal stugor och byggnader, exempelvis stugorna i Stadsparken. 
Likaså finns det en mängd foton, filmer och digitala dokument som hör till samlingen. 
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4 Museilag 
2017 antogs en ny museilag (2017:563). Detta är den första samlande lagen vad gäller 
museiverksamhet. 

I lagen fastställs att med ett museum avses en institution som är öppen för allmänheten och 
som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella 
vittnesbörd om människan och människans omvärld (§2) 

Det innebär för Ulricehamns kommun, att även om det inte finns ett regelrätt museum med 
öppettider för publik verksamhet, så finns samlingen och genom dess tillgänglighet, 
exempelvis digitalt, betraktas det som museiverksamhet. 

I lagen omskrivs även förvaltning av samlingar: 

Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål (§9) 

För Ulricehamn kommun innebär det att, de två styrdokument som idag finns kring 
samlingen är inaktuella, och bör ersättas med ett nytt styrdokument som bättre lever upp till 
musilagen och på ett bättre sätt speglar hur man arbetar med museisamlingar och 
museiverksamhet.  

5 Föremålsförvaltning 
Ulricehamns kommun ansvarar och äger museisamlingen, och samlingen förvaltas av kultur- 
och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidschef har mandat att ta beslut i samlingens alla 
processer utifrån att besluten följer en antagen förvaltningsplan. 

6 Förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling 

Arbetet med de föremål, foton och byggnader som hör till Ulricehamns kommuns 
museisamling skall hanteras på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Det innebär att det 
finns tydliga arbetssätt och processer kring: 

Förvaring av föremålen ska ske i väl anpassade och fungerande lokaler. 

Katalogiseringen sköts på ett professionellt sätt, det vill säga föremålen i samlingen finns 
inregistrerade, tillgängliga och sökbara.  

Tillgängligheten till samlingen ska vara både fysisk och digital.  

Personalen som arbetar med samlingen ska få kompetensutveckling kring 
samlingsförvaltning. De ska arbeta efter framtagna rutiner och arbetssätt. 

Säkerheten för samlingen ska säkerställas genom att tydliga rutiner och arbetssätt. 
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Museet ska hålla en restriktiv linje vad gäller förvärv till samlingen. Endas föremål som 
bedöms vara av ovärderlig vikt, samt falla inom de antagna fokusområdena för samlingen 
skall förvärvas.  

In- och utlån av föremål ska ske i liten skala om det gäller utanför kommunen. Förfrågan från 
annan intuition värderas primärt av kultur- och fritidschef. Förfrågan från lokala 
hembygdsföreningar värderas av personalen som arbetar med samlingen. 

Vård av samlingen ska ske enligt fastställda rutiner och arbetssätt. 

Gallring av föremål i samlingen kan ske för att renodla samlingens bestånd, både för relevans 
och av förvaringsmässiga själ. Gallring sker utefter de antagna fokusområden som anges 
nedan.  

7 Fokusområden 
Föremålen i samlingen ska falla inom de åtta angivna fokusområdena som beskrivs nedan. 
Fokusområdena är framtagna för att ska relevans för samlingen.  

1. Förhistoria i det geografiska området för Ulricehamns kommun. Fornlämningar och 
utgrävningar. 
 

2. Utveckling från 1500-tal med gränshandel mot Danmark, stadsprivilegium och 
namnbyte 1741.  
 

3. Den tidiga handelsstaden Ulricehamn. Historisk interaktion med Borås, försäljning 
delvis kopplad till knalleverksamheten. Handelsförbindelser härifrån till bergslagen 
och Mälardalen. 
 

4. Ulricehamn som Kurort med aktiv tillresande societet under sekelskiftet 1800–1900.  
Staden får en prägel av ”socitetsstad” med välstånd, ordnad struktur och 
turistvänlighet.  
 

5. Järnvägen. Stadsbilden, handeln och folklivets påverkan av tågförbindelsen. 
 

6. Företagarandans olika skepnader. Textilindustrin och modern tillverkningshistoria i 
kommunen, inte minst trikåproduktionen.  
 

7. De stora gårdarna runt Åsunden och det framgångsrika jordbruket med anor från 
adeln.  
 

8. Personer och händelser från Ulricehamns kommun, historiskt och i samtid, som på 
olika sätt ”satt/sätter området på kartan”. 
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1 Bakgrund 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid.  

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

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

Det är av stor betydelse hur de som bor i Ulricehamns kommun mår och således ser 
Ulricehamns kommun aktiviteter som är inriktade på folkhälsa och på att förebygga/minska 
användningen av alkohol och droger bland barn och ungdomar som viktiga. 

Verksamheten för kultur och fritid förbehåller sig rätten att i frågor som inte omfattas i detta 
dokument fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Dokumentet kommer 
kontinuerligt att uppdateras.  

2 Syfte 
Dokumentet ska förtydliga och underlätta tillämpningen av kommunfullmäktiges beslut om 
taxor och avgifter för upplåtelse av kommunala kultur- och fritidsanläggningar som görs 
varje år. 

3 Allmänt 

3.1 Kategorier 
Bestämmelserna gäller nedan angivna kategorier av hyresgäster. 
 
Kategori 1 – avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma 
i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända 
för erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 – avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i 
Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala 
bidrag. 

Kategori övriga – Övriga föreningar, privata hyresgäster, företag etc. 
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Anmärkning: Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal. 

3.2 Fördelning av tider 
Tillgängliga lokaler fördelas med hänsyn till verksamhetens omfattning och 
ett effektivt lokalutnyttjande. I inomhusanläggningarna har 
inomhusidrotterna företräde vid fördelning av tider gentemot andra icke 
traditionella inomhusidrotter. 
 
Vardagar mellan kl. 08.00–16.00 (inklusive skollov under skolåret) nyttjar skolan 
gymnastik- och idrottshallar utan kostnad.  

Prioriteringar: 

1. Bidragsberättigade idrottsföreningar med inomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong 
förlagd inomhus) *  

2. Bidragsberättigade idrottsföreningar med utomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong 
förlagd utomhus)  

3. Övriga föreningar  

4. Företag och organisationer  

* Som inomhusidrotter räknas t ex badminton, basket, bordtennis, gymnastik, handboll, 
innebandy, volleyboll och futsal som spelar seriespel. Fotbollen räknas i första hand som 
utomhussport med viss inomhusverksamhet.   

3.3 Upplåtelsevillkor 
Se under respektive anläggning. 

4 Bokningsprocessen 

4.1 Bokning av gymnastiksalar och idrottshallar 
Ansökan för säsongsbokningar gällande inomhuslokaler lämnas senast in den 31 maj för 
kommande säsong. Ansökan sker endast på utsänd blankett. Föreningar och privata 
hyresgäster ansöker då om tränings-, match- och arrangemangstider för kommande 
inomhussäsong, ansökan gäller för ett år i taget. Efter ansökningstidens slut fördelas alla 
tider ut och bokningsbesked skickas senast den 20 augusti.  

Försent inkomna ansökningar kommer endast att få ta del av överblivna tider. 

För att boka enstaka tider kan ni boka via vår Webb-Bokning (se 4.7) eller kontakta 
bokningscentralen, se kontaktuppgifter. 

4.1.1 Upplåtelsevillkor gymnastiksalar och idrottshallar 
 Ansökan för säsongsbokningar gällande inomhuslokaler lämnas 

senast in den 31 maj för kommande säsong 
 Uthyrningsperioden är styrda till skolans terminstider. Normalt v.36–

24, variationer kan förekomma 
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 Uthyrningstider – vardagar kl. 17.00-22.00, med undantag för vissa 
lokaler som hyrs ut från kl. 16.00. Uthyrningstider – lördagar 08.00-
18.00 och söndagar kl. 08.00-22.00 

 Alla röda helgdagar (inte vanliga söndagar), aftnar m.m. gäller inte 
ordinarie schematider 

 Från upplåtelsens giltighetstid undantages vissa helgaftnar och större 
helgdagar nämligen: julafton, juldagen, nyårsafton, 
nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, första 
maj, Kristi himmelfärdsdagen, nationaldagen och alla 
helgons dag 

 Idrotter som har krav på fullstora hallar har företräde före annan 
idrott i fullstora hallar 

 Föreningen fördelar sina tilldelade tider internt till respektive 
åldersgrupp.  

4.2 Bokning av ishallar 
De föreningar som har verksamhet i ishallarna schemaläggs separat under året i dialog med 
berörda parter. 

Under försommaren arrangeras ett möte med verksamma ishallsföreningar som tillsammans 
med bokningsansvarig på kommunen fördelar samt schemalägger tränings- och matchtider 
för kommande säsong.  

4.2.1 Upplåtelsevillkor ishallar 
 Ansökan för säsongsbokningar lämnas in senast den 31 maj för 

kommande säsong 
 Uthyrningsperioden av ishallarna är normalt vecka 34–13 
 Uthyrningstider – vardagar kl. 15.30-22.00, Uthyrningstider – 

lördagar 09.00-18.00 och söndagar kl. 09.00-18.00 avvikelser kan 
förekomma 

 Alla röda helgdagar (inte vanliga söndagar), aftnar m.m. gäller inte 
ordinarie schematider  

 Från upplåtelsens giltighetstid undantages vissa helgaftnar och större 
helgdagar nämligen: julafton, juldagen, nyårsafton, 
nyårsdagen, långfredagen, påskafton och påskdagen 

 Föreningen fördelar sina tilldelade tider internt till respektive åldersgrupp.  
 

Föreningar som bedriver verksamhet i anläggningen samverkar tillsammans med personal 
på fritidsenheten och upprättar tillsammans ett förslag på tilldelning av tränings-, 
arrangemangs- och matchtider inför varje säsong.   

All tävlingsverksamhet under aktuell säsongen som till exempel seniormatcher i ishockey, 
tävlingar i konståkning och externa arrangemang ska planeras in i god tid och helst i 
samband med schemaläggningsmötet. I samband med arrangemang som påverkar ordinarie 
verksamhet utgår ingen ersättning varken ekonomisk eller tidsmässig till de föreningar som 
påverkas. Arrangemang ska dock meddelas i god tid så att det finns rimlig möjlighet att 
planera om utgående verksamhet.  I första hand ska föreningens egna tilldelade tider nyttjas. 
Tävlingsverksamhet har alltid högre prioritet än träningsverksamhet. 
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Planering och bokning av alla arrangemang ska dock ske i samråd med fritidsenheten som 
har till uppgift att se till att antal arrangemang varje säsong hålls på en rimlig nivå.  

Vid bokningar utanför upplåtelsetid tillkommer personalkostnad enligt gällande taxa. 

4.3 Bokning av konstgräsplaner 
De föreningar som har verksamhet på våra konstgräsplaner schemaläggs separat under året 
beroende på vilken säsong det gäller. Under perioden 1 april till och med 30 september är 
anläggningen Ulricehamns IFK:s hemarena och då har föreningen företräde. Övriga 
föreningar har möjlighet att boka lediga tider 1 april till och med 30 september på 
bokningscentralen. Under övergångsperioder vinter/vår och sommar/höst har övriga 
föreningar tillåtelse att boka tider för träning och match.  

Under våren arrangeras ett möte med Ulricehamns IFK som tillsammans med 
bokningsansvarig på kommunen går igenom den kommande säsongen.  

Inför vinterfotbollssäsongen arrangeras ett möte senast 30 november där de 
fotbollsföreningar som använder Lassalyckans planer träffas och tillsammans med 
bokningsansvarig på kommunen fördelar och schemalägger tränings- och matchtider för 
kommande säsong.  

Fördelning av vintertider styrs av senaste säsongens serietillhörighet och placering i serie för 
laget. Dam respektive herrlag placeras i två grupper, tilldelning varvas mellan grupperna 
därefter tilldelas tider för juniorlag. I första hand fördelas tider ut på A-plan. 

4.3.1 Upplåtelsevillkor konstgräsplaner 
 Ansökan för vinterplanerna sker gemensamt på mötet som hålls 

senast den 30 november 
 Uthyrningsperiod för vinterplaner är vecka 5 till vecka 13 på A-plan 

och vecka 10 till och med vecka 13 på B-plan 
 Ansökan för sommarplaner 1 april till och med 30 september ska vara 

bokningscentralen tillhanda senast 1 mars  
Uthyrningsperioden för sommarplaner är normalt vecka 14 till och 
med vecka 40 undantag av viss tidsförskjutning 

 Försent inkomna ansökningar kommer endast att få ta del av 
överblivna tider gäller både vinter och sommarplaner 

 Uthyrningstider – vardagar kl. 16.00-22.00, Uthyrningstider – 
lördagar 08.00-22.00 och söndagar kl. 08.00-22.00 avvikelser kan 
förekomma 

 Ulricehamns IFK fördelar sommartiderna internt och meddelar 
bokningscentralen senast 1 mars. 

4.4 Bokning simhallen 
Ansökan för säsongsbokningar lämnas senast in den 31 maj för kommande säsong. Ansökan 
sker endast på utsänd blankett. Föreningar och privata hyresgäster ansöker då om träning 
och tävlingstider. Ansökan gäller för ett år i taget. Efter ansökningstidens slut fördelas alla 
tider ut och bokningsbesked skickas senast den 31 augusti.  

Försent inkomna ansökningar kommer endast att få ta del av överblivna tider. 

För att boka enstaka tider kontakta simhallens reception se kontaktuppgifter. 
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4.4.1 Upplåtelsevillkor simhallen 
 Ansökan för säsongsbokningar gällande simhallen lämnas senast in 

den 31 maj för kommande säsong 
 Uthyrningsperioden är styrda till simhallens öppettider. Normalt 

v.34–24, variationer kan förekomma 
 Uthyrningstider – vardagar kl. 17.00-22.00, med undantag för vissa 

bassänger som hyrs ut från kl. 15.00. Uthyrningstider – lördagar och 
söndagar kl. 09.00-15.00 

 Alla röda helgdagar (inte vanliga söndagar), aftnar m.m. gäller inte 
ordinarie schematider 

 Från upplåtelsens giltighetstid undantages vissa helgaftnar och större 
helgdagar nämligen: julafton, juldagen, annandag jul, 
nyårsafton, nyårsdagen, långfredagen, påskafton, 
påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi 
himmelfärdsdagen, nationaldagen och alla helgons dag.  

 Följande dagar sker stängning kl. 18.00; trettondagsafton, 
skärtorsdagen samt fredag före alla helgons dag 

 Föreningen fördelar sina tilldelade tider internt till respektive 
åldersgrupp.  

4.5 Bokning Lassalyckans friluftsområde 
Motionsspår/skidspår och cykelspår på Lassalyckans fritidsområde är tillgängliga för 
allmänheten under större delen av året. Spåren nyttjas parallellt av föreningslivet för 
träningsverksamhet.   

Vid nyttjande av längdskidspår krävs ett giltigt dagskort eller säsongskort. För 
priser/återförsäljare av säsongskort m.m. se Ulricehamn kommuns webbplats eller 
http://www.uifskidor.nu/  

Allmänhet och föreningsliv delar på tillgången till skidspår. Både allmänhetens och 
föreningslivets behov ska beaktas. Vid uppstart av vintersäsong prioriteras i första hand 
skidspår och i andra hand annan verksamhet i området. Tillgängliga träningsytor vintertid är 
väderberoende och iordningsställs utifrån snötillgång, samma gäller skidlekplats.   

Fritidsenheten förbehåller sig rätten att stänga av skidspår/motionsspår/cykelspår vid vissa 
tävlingar. Information om avstängning sker via Ulricehamn kommuns webbplats och via 
anslag på området.  

Föreningar som bedriver verksamhet på anläggningen upprättar tillsammans med 
fritidsenheten ett förslag på tilldelning av träningstider och arrangemangsdatum inför varje 
säsong.   

Bokning av arrangemang på Lassalyckans fritidsområde hänvisas till fritidsenhetens 
bokningscentral.  

4.5.1 Upplåtelsevillkor Lassalyckans friluftsområde 
 Ansökan för tävlingar och arrangemang sker till bokningscentralen i god tid. Större 

arrangemang ska meddelas så tidigt som möjligt. 

http://www.uifskidor.nu/
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4.6 Bokning av samlingslokaler (aula, matsal, 
musiksal) 

Bokning av lokaler, endast tillfällig upplåtelse, skall göras skriftligen eller per 
telefon till bokningscentralen. 
 
Skolans undervisningslokaler förhyrs genom respektive rektorsexpedition. 

4.6.1 Upplåtelsevillkor 
 Uthyrningsperioden är styrda till skolans terminstider. Normalt v.36–

24, variationer kan förekomma 
 Uthyrningstider – vardagar kl. 16.00-22.00, Uthyrningstider – 

lördagar 08.00-18.00 och söndagar kl. 08.00-22.00, variationer kan 
förekomma 

 Alla röda helgdagar (inte vanliga söndagar), aftnar m.m. gäller inte 
ordinarie schematider 

 Från upplåtelsens giltighetstid undantages vissa helgaftnar och större 
helgdagar, nämligen: julafton, juldagen, nyårsafton, 
nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag 
påsk, valborgsmässoafton, första maj och nationaldagen. 
Följande dagar sker stängning kl. 18.00; trettondagsafton, 
skärtorsdagen samt fredag före alla helgons dag. 

4.7 Webb-Bokning 
På Ulricehamn kommuns hemsida kan du välja att skicka en bokningsförfrågan på lediga 
tider i våra anläggningar. Minimum tid att boka är 60 minuter och den som bokar måste ha 
fyllt 18 år. 
 
För bokningar samma eller nästkommande dag vänligen ring Bokningscentralen (se 
kontaktuppgifter). Tänk på att vi inte arbetar lördag och söndag. 
 
Vill du kunna boka själv direkt på webben behöver du beställa ett lösenord. Mejla fullständigt 
personnummer, namn, adress och telefon till bokningscentralen@ulricehamn.se 
http://fri.ulricehamn.se/bokning/  

4.8 Passage till våra anläggningar 
Ulricehamn kommuns anläggningar är utrustade med passagesystem. Detta betyder att du 
måste antingen kvittera ut en tagg eller få en kod för att kunna komma in i kommunens 
gymnastik- och idrottshallar. Taggen är personlig och ska återlämnas efter uppsagd bokning, 
om detta inte efterföljs debiteras 100 kronor till kunden. Vid förlorad tagg ska detta meddelas 
omgående till Bokningscentralen som spärrar taggen och kunden debiteras 100 kronor. 

mailto:bokningscentralen@ulricehamn.se
http://fri.ulricehamn.se/bokning/
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4.9 Övernattning 
Ulricehamns kommun har iordningställt en del skolor, gymnastiksalar och idrottshallar för 
övernattning. Detta gäller endast barn- och ungdomsföreningar som är på träningsläger eller 
arrangemang i Ulricehamn.  

4.10 Stureparken 
Scenen i Stureparken bokas hos verksamheten kultur och fritid för arrangemang under 
sommarperioden 1 juni-30 augusti. Önskemål att använda scenen lämnas före 1 april till 
bokningscentralen. Då lämnas även information om vad för slags arrangemang som scenen 
ska användas till samt vilket/vilka datum som scenen önskas boka. Bokningscentralen 
samlar därefter in önskemålen och ser om det föreligger några krockar mellan önskemål av 
datum. Efter fördelningen av tider är klart ligger det på den bokande arrangören att ordna 
med polistillstånd, markupplåtelse och andra tillstånd som kan behövas. 

4.10.1 Upplåtelsevillkor 
 Att använda scenen är kostnadsfritt 
 Det ligger på arrangören att ordna med de tillstånds som behövs. Markupplåtelse 

eller annat ordnas hos miljö och samhällsbyggnad, och följer deras gängse taxa 
 Området som hör till scenen är det område som tidigare hörde till caféområdet i 

Stureparken. Om man önskar större del av parken ska detta bokas hos miljö och 
samhällsbyggnad 

 Det ligger på arrangören att ordna med grovstädning 
 Om arrangören önskar att använda de möbler som hör till Stureparken bokas 

detta hos bokningscentralen. Det ligger på arrangören att ta ut möblerna ur 
förråd, samt återställa dem där efter arrangemanget. Möblerna får inte stå ute i 
övrigt 

 Eventuell utökad el får arrangören själv ordna med 
 Nyckel till förrådet hämtas och lämnas hos fritidsenheten. 

4.11 Utställningsverksamhet 
I Rådhuset finns utställningslokal som bokas hos verksamheten för kultur och fritid. 
Utställningslokalen bokas hos administratör inom verksamheten. Det är kostnadsfritt, men 
om kommunen hjälper med personal under utställning ska 20% av försäljning betalas till 
kommunen.  

4.11.1 Upplåtelsevillkor 
 Bokning sker hos administratör inom verksamheten kultur och fritid 
 Vid bokningen anges om det finns behov av hjälp med personal från kommunen 

som vaktar utställningen. I övrigt ansvarar utställare själv för detta. Nyckel 
kvitteras ut hos administratör 

 Verksamheten för kultur och fritid hjälper till med marknadsföring av 
utställningen. 
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5 Prioriteringar 

5.1 Allmänt 
Anläggningar och lokaler ska utnyttjas i så hög grad som möjligt under tillgänglig 
bokningstid. I första hand ska lokaler och anläggningar utnyttjas för avsedda ändamål och i 
mån av tid till annan verksamhet.  

Föreningar, organisationer och verksamhet inom kommunen äger alltid företräde till 
kommunens anläggningar mot utomkommunala aktörer.  

Övergripande inriktningar för bokning: 

• Aktiviteter i föreningsregi ska prioriteras 

• Rättvis fördelning ska ske mellan pojkar och flickor 

• För RF-anslutna idrottsföreningar gäller att säsongsbokningar går före enstaka 
bokningar 

• Ulricehamns kommun verkar för mångfald. Det vill säga att strävan ska vara att få in så 
många olika aktiviteter och föreningar som möjligt på kommunens anläggningar. Det är 
värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 

6 Allmänna villkor för lokaler/ 
anläggningar 

 Lokaler/anläggningar upplåtes till av fastställd taxa och i enlighet med gällande 
upplåtelsebestämmelser 

 Det är rök-, drog- och alkoholförbud i alla kommunala lokaler/anläggningar. 
Glasflaskor får inte medtagas i lokalerna 

 Vissa lokaler är med hänsyn till bland annat skolans undervisning, säkerhets- och 
ansvarsskäl inte lämpliga att upplåta. Med anledning av detta är inte alla lokaltyper 
tillgängliga för uthyrning vid alla skolor 

 Endast skor för innebruk får användas i inomhuslokaler/anläggningar (Inga 
ytterskor, skor med dobbar eller med sula som lämnar märken får användas i 
lokalen/anläggningen.) 

 Lokaler och utrustning får endast brukas på ett sätt som uppfyller myndighetskrav 
och gällande lagstiftning vad gäller t ex brandsäkerhet och ljudnivå 

 Kunden får inte nyttja lokalen för annat ändamål än vad den är ämnad för 

 Lokal/anläggning disponeras endast under den avtalade bokningstiden. Återställande 
av använd utrustning ska ske inom den bokade tiden 
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 Meddela omgående om ni av någon anledning inte kan utnyttja tilldelad tid 

 Vid utebliven hyra inom betalningstiden kan hyresgästen nekas tillträde till 
lokal/anläggning 

 Vid utebliven avbokning, senare än 7 dagar i förväg, debiteras kunden ordinarie 
taxa 

 Fritidsenheten förbehåller sig rätten att för annat ändamål disponera 
lokalen/anläggningen under abonnerad tid. Abonnenten ska då meddelas minst 7 
dagar i förväg 

 Skolan har rätt att boka in arrangemang och aktiviteter som bryter 
kundens ordinarie bokningar. Avbokningsbesked skickas ut minst 7 
dagar i förväg  
 

 Ansvarig ledare ska närvara vid varje träningstillfälle och inga utövare tillåts 
gå in i lokal/anläggning före ledaren. Saknas ansvarig ledare ska verksamheten ställas 
in 

 Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist och ansvarar för att ingen övrig 
person finns kvar i lokalen. Fönster samt vattenkranar stängs, belysning släcks 
och dörrar låses 

 Använda lokaler som omklädningsrum, duschrum, toaletter och där tillhörande 
utrymmen ska av varje kund grovstädas, det vill säga plocka undan tomglas, papper, 
muggar, påsar, schampo, tvål och dylikt 

 Hyresgästen förbinder sig att återlämna lokal och utrustning i samma skick som den 
mottogs. Det vill säga ställa tillbaka framtaget material till sin ursprungsplats 

 Hyresgästen är skadeståndsskyldig för eventuell skada samt vid åverkan på lokal, 
utrustning eller material. Uppkommen skada ska anmälas omgående till 
tjänstgörande anläggningsskötare eller till bokningscentralen. Hyresgästen kan 
avstängas från utnyttjande av lokal/anläggning 

 Hyresgästen bär fullt ekonomiskt ansvar för skadeståndskrav från tredje person 

 Hyresgäst som inte följer givna ordningsföreskrifter eller åtlyder personalens 
tillsägelser kan avstängas för längre eller kortare tid  

 Fritidsenheten ansvar inte för pengar, värdesaker, kläder eller annan utrustning som 
medföres till lokalen/anläggningen. Fritidenheten ansvarar inte för utrustning som 
kommer bort. Lämna inga värdesaker utan uppsikt 

 Omklädningsrum med tillhörande utrymmen får disponeras max 30 minuter före och 
efter bokad tid 

 Man får absolut inte beträda en snötäckt konstgräsplan. 
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7 Bokningsbara anläggningar 
 

Idrottshallar Gymnastiksalar Övriga lokaler Lassalyckan 

    

Bogesund Dalum Blidsbergs matsal Ishall A 

Gällstad Hössna Bogesunds matsal Ishall B 

Kölaby/Trädet Marbäck Dalums matsal Konstgräsplaner 

Stenbocksskolan Stenbocksskolan Gällstads matsal A 

Södra Ving/Hökerum Timmele Hökerums matsal B 

Tingsholm Ulrikaskolan Hössnas matsal C 

Tvärred Vegby Marbäcks matsal D 

Ätradalsskolan/Timmele Älmestad 
Stenbocksskolans 
bordtennislokal 

Spårområde 

  
Stenbocksskolans 
aula 

 

  
Stenbocksskolans 
matsal 

 

  Tingsholms aula  

  Tingsholms matsal  

  Tingsholms musiksal  

  Ulrikaskolans matsal  

  Älmestads matsal  

  Ätradalens matsal  

  Stureparken  

  
Rådhusets 
utställningslokal 

 

 

8 Arrangemang och tävlingar 
Olika arrangemang och tävlingar anordnas under hela året, varierande i tid och på olika 
platser i och på kommunens anläggningar.  

Alla planerade arrangemang och tävlingar under året skall meddelas bokningscentralen i 
samband med ansökan om tränings- och matchtider. 

8.1 Matcher och arrangemang bryter ordinarie 
träningstider 

Målsättningen är att i god tid inför kommande säsong schemalägga matcher och 
arrangemang på lediga tider. Vid ändringar och nytillkomna bokningar går dessa dock 
normalt före planerat träningsschema. Stora evenemang, konserter, kulturarrangemang etc. 
kan i vissa fall bryta gällande tränings- och matchschema. 
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9 Avbokningar  
• Bokad tid som inte utnyttjas ska avbokas 7 dagar innan aktuellt bokningstillfälle. Om 
avbokning ej sker debiteras föreningen ordinarie taxa. Upprepade förseningar vid avbokning 
kan även leda till att man mister sin tid permanent.  

• Bokad tid kan avbokas av fritidsenheten utan krav på kompensation. Berörd part skall dock 
informeras senast 7 dagar innan. Driftstörningar etc. 

10 Fritidsenhetens föreningsservice 

Toalettvagn 
Ulricehamns kommun har en toalettvagn till uthyrning. Toalettvagnen tillhör fastighet men 
bokningscentralen har hand om uthyrningen. Vagnen väger 1 300 kg och har fyra sitsar.  

Golvtäckningsmatta 
Hela mattan består av 28 rullar á 1,5 x 22,4 meter. Total yta 940,8 kvm. Vikt per rulle 67 kg.  
Förvaras i två staplingshögar med 14 rullar i varje. För att underlätta hantering av mattan 
finns tillgång till en särskild upprullningsvagn. Beräknad tid för utläggning 3–4 timmar för 
3–4 personer. Mattan hämtas och lämnas i Sim-och sporthallen efter överenskommelser med 
simhallens personal.  

Sekretariatsvagn 
Vagnen har en totalvikt på 1 500 kg och är registreringsbesiktad för max 80 km/h. Vi 
rekommenderar dock en lägre hastighet. Hyresgästen är ersättningsskyldig vid eventuell 
förlust av/skador på hyrd utrustning. 

11 Kontaktuppgifter 
 
Fritidschef     59 52 27 
Övergripande planering, samordning och utveckling. Budget, ekonomiarbete och 
uppföljning. Personalansvar, samt lotterier. 
 
Fritidsintendent    59 52 28 
Föreningsanslag, bidragsfrågor, anläggningsansvar ishall och konstgräsplaner. 
 
Fritidskonsulent    59 52 29 
Spår och leder, friluftsverksamhet. Friluftsbad och friskvårdsarbete. 
 
Fritidskonsulenter    59 52 30, 59 52 32 
Ansvariga för bokningscentralen (idrotts- och fritidsanläggningar) båtplatser och 
samlingslokaler. bokningscentralen@ulricehamn.se 
 
 

mailto:bokningscentralen@ulricehamn.se


 
 
 
 

16

Administratör kultur och fritid  59 51 72 
Utställningsverksamhet 

12 Fritidsanläggningar 
 
Ishallen, Lassalyckan   59 52 26 
 
Anläggningsskötare ishall   0766 43 52 26 
 
Anläggningsskötare fotboll  0766 43 52 25 
 
Driftansvarig Lassalyckan skidor  0766 43 51 76 

Sim- och sporthallen, Ulricehamn 59 59 00 
simhallen@ulricehamn.se

mailto:simhallen@ulricehamn.se
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Revidering av Riktlinje för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/366 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 att kommunal hyresgaranti skulle införas i 
Ulricehamns kommun enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti. Riktlinjen började gälla 
2016-10-15 och gäller till och med 2019-12-31. Kommunen har nu arbetat med kommunal 
hyresgaranti i snart tre år, vilket har fungerat bra. Förvaltningen förslår därför att mindre 
revideringar i riktlinjen görs och att den ska gälla under perioden 2020-01-01 till och med 
2023-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderad riktlinje för kommunal hyresgaranti 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade riktlinjen för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-03 

Tjänsteskrivelse Revidering av Riktlinje för 
kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/366, löpnummer 2187/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 att kommunal hyresgaranti skulle införas i 
Ulricehamns kommun enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti. Riktlinjen började gälla 
2016-10-15 och gäller till och med 2019-12-31. Kommunen har nu arbetat med kommunal 
hyresgaranti i snart tre år, vilket har fungerat bra. Förvaltningen förslår därför att mindre 
revideringar i riktlinjen görs och att den ska gälla under perioden 2020-01-01 till och med 
2023-12-31. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 att kommunal hyresgaranti skulle införas i 
Ulricehamns kommun enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti. Riktlinjen började gälla 
2016-10-15 och gäller till och med 2019-12-31.  
 
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen kan gå i borgen för hyresgäster som inte kan 
få eget hyreskontrakt utan sådant stöd. Garantin innebär att kommunen tar på sig risken i 
hyresförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst men hyresgästen är fortfarande fullt 
ansvarig för sitt kontrakt och för att betala sin hyra. Kommunen kan ansöka om statligt 
bidrag för utfärdande av garantierna, enligt förordning (2007:623) om statligt bidrag för 
kommunala hyresgarantier, om vissa kriterier följs.  
 
Kommunen har nu arbetat med kommunal hyresgaranti i snart tre år, vilket har fungerat bra. 
Mindre revideringar förslås i riktlinjen:  
  

 Under kapitel 3 förtydligas att hyresgarantin löper ut efter 2 år, om det inte finns 
särskilda behov, och 

 att ”Hushållets utgifter” under kapitel 3.1 uppdateras för att stämma överens med 
Socialstyrelsens riksnorm.  

 
Förvaltningen förslår att den reviderade riktlinjen ska gälla från och med 2020-01-01 till och 
med 2023-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderad riktlinje för kommunal hyresgaranti 
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1 Bakgrund  
Med stöd i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, får en kommun gå i borgen för 
ett enskilt hushåll i syfte att säkra dess tillgång till en hyresbostad. Det krävs att hushållet då 
får en hyresbostad med besittningsrätt och att behovet av en sådan bostad inte kunnat 
tillgodoses på annat sätt. Väljer kommunen att utfärda hyresgarantier med stöd av denna lag 
kan statligt bidrag utbetalas till kommunen enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag 
för kommunala hyresgarantier.   
   

2 Syfte  
Kommunala hyresgarantier ska fungera som hjälp för personer som har tillräckligt god 
ekonomi för att klara boendekostnaderna, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Det kan till exempel vara personer som saknar fast anställning, har en 
betalningsanmärkning eller nyanlända med statlig etableringsersättning.   
  

3 Kommunal hyresgaranti  
En kommun får lämna en hyresgaranti om garantin innebär att ett hushåll får en hyresbostad 
med besittningsrätt och om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan 
tillgodoses på annat sätt, enligt Lag (2009:47, 2 kap. §6) om vissa kommunala befogenheter.  
Det är upp till kommunen att bedöma om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  
Hyresgarantin fråntar inte det enskilda hushållets ansvar för hyran, kommunen kan kräva in 
dessa pengar i efterhand.  
  
Kommunen kan själv välja hur den kommunala hyresgarantin och borgensåtagandet ska vara 
utformat och vad det ska omfatta. Enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för 
kommunala hyresgarantier, kan en kommun få utbetalat 5000 kr per utfärdad garanti. 
Boverket administrerar dessa bidrag och följande förutsättningar behöver vara uppfyllda;  
  

- Kommunen bedömer hushållets betalningsförmåga vara tillräckligt god.  
- Den kommunala hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra och gäller under  

minst två år.   
- Den eller de som hyresgarantin avser får ett förstahandskontrakt på en bostad.  

 
 

Hyresgarantin löper ut efter två år. Hyresgarantin kan förlängas om hyresvärden och 
kommunen bedömer det nödvändigt.  
 

3.1 Bedömning  
Den enskilde ansöker hos kommunen om hyresgaranti. Handläggaren ska bedöma om 
hyresgarantin är en förutsättning för att hushållet ska kunna få ett förstahandskontrakt. 
Hyresgaranti ska ej utgå om kommunen bedömer att behovet av bostad kan tillgodoses på 
annat sätt.   



 
 
 
 
5

Bedömning görs sedan av hushållets betalningsförmåga. Den ska utgå från skriftliga 
uppgifter och en budget som visar om hushållet har tillräckligt god ekonomi för att betala 
hyran. Uppgifter som bör ingå i behovsprövningen är;  
  
Hushållets inkomster   

-  Inklusive generella bistånd som bostadsbidrag, studiestöd, sjukförsäkring, a-
kassa. Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen får inte räknas med.  

Hushållets utgifter   
Som utgångspunkt används Socialstyrelsens riksnorm.  I den ingår:  

- Livsmedel  
- Kläder/skor  
- Hygien    
- Fritid/lek  
- Försäkringar (hem, olycksfall, barn- och ungdomar) 
- Förbrukningsvaror (vård och skötsel av hemmet) 
- Media (telefoni, internet, streamingtjänster, dagstidning med mera) 

 
Utöver ovan, så räknas också kostnader för bostad, arbetsresor, läkemedel/medicinsk vård, 
barnomsorg, hemtjänster med mera. Alla dessa kostnader för det enskilda hushållet ska ingå 
i bedömningen.  
 
Tillgångar och skulder   

- Sparande exempelvis sparkonton, fonder, aktier   
- Skulder exempelvis studie, kontokort, billån   

  
Kreditupplysning   

- Betalningsanmärkningar   
  

3.2 Dokumentation  
Varje bedömning och beslut ska dokumenteras.  
Vid varje bedömning ska en riskanalys göras, och dokumenteras, och bedömas i förhållande 
till nyttan.   
Som komplement till förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala 
hyresgarantier finns Boverkets Vägledning för hyresgarantier (2012) där bland annat stöd 
ges för bedömning av behovs- och betalningsförmåga samt hur ansökan praktiskt går till.  
Handläggare av hyresgarantier ansvarar för ansökan om bidrag hos Boverket, vilket kan 
göras fyra gånger per år.   
  

3.3 Garantins omfattning  
Hyresgarantin innebär att kommunen åtar sig att svara för hyresgästens skuld såsom för 
egen skuld och hyresvärden kan kräva betalning direkt från kommunen, så kallad 
proprieborgen.   
  
Hyresgarantin omfattar;  

- Minst sex månadshyror   
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- Ersättning för vanvård eller onormalt slitage av hyresobjektet.  
  

3.4 Avtal för hyresgarantin  
Kommunens borgensåtagande är en bilaga till hyresavtalet.  
I avtalet specificeras vad som ska ingå i hyresgarantiåtagandet utöver minimikravet att 
hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror under en tvåårsperiod, och hur 
ersättning för vanvård eller onormalt slitage av hyresobjektet definieras och vilka krav som 
ställs på hyresvärden i denna fråga.   
 
Kommunen kan säga upp hyresgarantin med nio månaders uppsägningstid. Uppsägning 
kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att hyresgarantin började 
gälla.  
  

3.5 Infriande av garanti   
När hyresgästen inte betalar sin hyra i tid så kan hyresvärden rikta sitt krav direkt mot 
kommunen.  

Kravet som hyresvärden riktar mot kommunen kan omfatta hela eller delar av den utställda 
garantin. Om kommunen infriat delar av garantin kvarstår garantin i de delar som inte 
infriats.   

När kommunen har infriat garantin har kommunen rätt att kräva tillbaka pengarna från 
hyresgästen; så kallad regressrätt.  
  

3.6 Regress   
När kommunen infriat hela eller delar av garantin uppkommer regressrätten.   

Regressrätten aktiveras genom att en skrivelse skickas till hyresgästen där kommunen 
påpekar att den infriade garantin innebär att hyresgästen har ett betalningsansvar mot 
kommunen. Hyresgästen uppmanas att antingen betala skulden, eller ta kontakt med 
kommunen för en överenskommelse om hur skulden ska regleras.   

Om någon överenskommelse inte kan nås med hyresgästen kan ärendet drivas vidare genom 
ansökan om betalningsföreläggande. Om hyresgästen är försatt i konkurs kan en 
bevakningsskrivelse skickas till konkursförvaltaren.   

En överenskommelse om hur skulden ska regleras kan till exempel grundas på   

- en amorteringsplan,   
- ett skuldsaneringsförslag, antingen frivilligt eller beslutat av 

kronofogdemyndigheten/tingsrätten   
- ett engångsackord 
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Revidering av kommunala riktlinjer för allmänt 
vägnät 
Dnr 2019/398 
 
 
Sammanfattning 
Kommunen har vid flera tillfällen upprättat kommunala vägnätsplaner, senast 2010, för att 
identifiera det för kommunen viktigaste vägnätet. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god 
kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och bärighet. 
 
I samband med revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till kommunala 
riktlinjer för allmänt vägnät för att bättre passa in bland kommunens styrdokument. För 
merparten av de ingående vägarna är staten ensam väghållare med ansvar för byggande, drift 
och underhåll. Riktlinjerna kan därför inte utgöra ett beslutande dokument utan är tänkt att 
fungera som stöd för kommunens företrädare vid dialog med statens planeringsorgan samt 
Trafikverket. 
 
Av de brister som fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. Kvarvarande 
brister hanteras tillsammans med de som identifierats inom ramen för framtagande av de 
nya riktlinjerna i kapitlet brister och åtgärdsförslag. I tidigare plan fanns ett omfattande 
avsnitt som beskrev genomförda arbeten. Detta har utelämnats i förslaget till nya riktlinjer 
som istället utgår från vad kommunen vill uppnå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät antas och ersätter den kommunala vägnätsplanen 
från 2010. Dokumentet ska revideras senast 2022 och därefter vart fjärde år för att 
harmoniera med den regionala planeringen. 
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Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala riktlinjer 
för allmänt vägnät 
Diarienummer 2019/398, löpnummer 2393/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunen har vid flera tillfällen upprättat kommunala vägnätsplaner, senast 2010, för att 
identifiera det för kommunen viktigaste vägnätet. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god 
kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och bärighet. 
 
I samband med revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till kommunala 
riktlinjer för allmänt vägnät för att bättre passa in bland kommunens styrdokument. För 
merparten av de ingående vägarna är staten ensam väghållare med ansvar för byggande, drift 
och underhåll. Riktlinjerna kan därför inte utgöra ett beslutande dokument utan är tänkt att 
fungera som stöd för kommunens företrädare vid dialog med statens planeringsorgan samt 
Trafikverket. 
 
Av de brister som fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. Kvarvarande 
brister hanteras tillsammans med de som identifierats inom ramen för framtagande av de 
nya riktlinjerna i kapitlet brister och åtgärdsförslag. I tidigare plan fanns ett omfattande 
avsnitt som beskrev genomförda arbeten. Detta har utelämnats i förslaget till nya riktlinjer 
som istället utgår från vad kommunen vill uppnå. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät antas och ersätter den kommunala vägnätsplanen 
från 2010. Dokumentet ska revideras senast 2022 och därefter vart fjärde år för att 
harmoniera med den regionala planeringen. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamn är till landytan den största kommunen i Västra Götalands län. Väl fungerande 
kommunikationsmöjligheter är avgörande för att människor ska kunna bo och leva i hela 
kommunen och för att ett aktivt näringsliv ska kunna bibehållas och utvecklas. Kommunen 
har vid flera tillfällen upprättat kommunala vägnätsplaner, senast 2010, för att identifiera det 
för kommunen viktigaste vägnätet. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god kvalitet utifrån 
vägbredd, geometrisk standard och bärighet. 
 
I samband med revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till kommunala 
riktlinjer för allmänt vägnät för att bättre passa in bland kommunens styrdokument. För 
merparten av de ingående vägarna är staten ensam väghållare med ansvar för byggande, drift 
och underhåll. Riktlinjerna kan därför inte utgöra ett beslutande dokument utan är tänkt att 
fungera som stöd för kommunens företrädare vid dialog med statens planeringsorgan samt 
Trafikverket. 
 
Riktlinjerna lägger inte fokus på att alla vägar i kommunen ska prioriteras ur ett investerings-
perspektiv, ej heller att samtliga invånare ska få närmaste väg till resmål förbättrad. Däremot 
ligger fokus på att det alltid ska finnas ett bra alternativ för såväl gods- som persontrafik. 
 
Inför revideringen av dokumentet har samråd hållits med representanter för Trafikverket, 
LRF och Landsbygdsalliansen för att utvärdera den tidigare kommunala vägnätsplanen samt 
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för att identifiera nya brister. Under processen har förändring av enskilda väglänkars 
klassning diskuterats men slutsatsen är att avvägningarna som gjordes i 2010 års plan har 
varit välgrundade. Följande förslag har lyfts av samrådsorganisationerna utan att beaktas då 
det finns alternativa vägar som bättre lämpar sig för den högre klassningen enligt 
riktlinjernas principer. 
 

väg del sträcka åtgärd 
väg 1714 Götåkra 2 km Ändras från Övrigt till Mindre vägnät 

Alternativ finns genom väg 157 och 1700 
 

väg 1728 Väg 157-Torsbo 2 km Ändras från Övrigt till Mindre vägnät 
Alternativ finns genom väg 1727 
 

väg 1736 
/1722 

Marbäck-Påbo 6 km Ändras från Övrigt till Mindre vägnät 
Alternativ finns genom väg 1735 och 1739 
 

väg 1829 Hökerum-Kärragärde 3 km Ändras från Övrigt till Mindre vägnät 
Alternativ finns genom väg 1818 och 1824 

 
 
Av de brister som fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. Kvarvarande 
brister hanteras tillsammans med de som identifierats inom ramen för framtagande av de 
nya riktlinjerna i kapitlet brister och åtgärdsförslag. I tidigare plan fanns ett omfattande 
avsnitt som beskrev genomförda arbeten. Detta har utelämnats i förslaget till nya riktlinjer 
som istället utgår från vad kommunen vill uppnå. 
 
Nästa översyn av riktlinjerna bör ske 2022 och därefter vart fjärde år för att bättre 
harmoniera med den regionala planeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 
 

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

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

KOMMUNALA 
RIKTLINJER FÖR 
ALLMÄNNA VÄGAR 
 

  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Samhällsbyggnadschef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2022  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte ........................................................................................................................................4 

3 Processen ................................................................................................................................4 

4 Förutsättningar .......................................................................................................................5 
4.1 Vägnätsplan 2010 ..........................................................................................................................5 
4.2 Dagens vägnät ...............................................................................................................................6 

4.2.1 Väghållare ...........................................................................................................................8 
4.2.2 Bärighet ..............................................................................................................................9 
4.2.3 Slitlager .............................................................................................................................10 
4.2.4 Trafikmängd ......................................................................................................................11 
4.2.5 Andel tung trafik ...............................................................................................................12 
4.2.6 Linjelagd kollektivtrafik ....................................................................................................13 

5 Föreslaget vägnät ..................................................................................................................14 

6 Brister och åtgärdsförslag .....................................................................................................16 
6.1 Nyanläggning ...............................................................................................................................16 
6.2 Ombyggnad .................................................................................................................................16 
6.3 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ................................................................................................16 
6.4 Belagda vägar som förstärks, breddas, rätas och beläggs om ....................................................17 
6.5 Belagda vägar som beläggs om ....................................................................................................17 
6.6 Grusvägar som förstärks, breddas och beläggs ...........................................................................17 
6.7 Grusvägar som förstärks och får ett bättre underhåll ................................................................17 
6.8 Karta över identifierade brister ..................................................................................................18 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Ulricehamn är till landytan den största kommunen i Västra Götalands län. Väl fungerande 
kommunikationsmöjligheter är avgörande för att människor ska kunna bo och leva i hela 
kommunen och för att ett aktivt näringsliv ska kunna bibehållas och utvecklas. Kommunen 
strävar efter ett robust vägnät där riktlinjerna för allmänna vägar är ett instrument för att 
beskriva mål och brister.  

Föregångaren till detta dokument, kommunal vägnätsplan, som togs fram 2010 lade stort 
fokus på de förändringar som skedde i samband med utbyggnaden av väg 40 till motorväg. 
Inför föreliggande uppdatering planeras inga större förändringar av vägnätet utan fokus 
ligger på de förändrade behov som uppstår i takt med att samhället utvecklas. 

2 Syfte 
Syftet med kommunala riktlinjer för det allmänna vägnätet är att identifiera det för 
kommunen viktigaste vägnätet. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god kvalitet utifrån 
vägbredd, geometrisk standard och bärighet. 

För merparten av de ingående vägarna är staten ensam väghållare med ansvar för byggande, 
drift och underhåll. Riktlinjerna kan därför inte utgöra ett beslutande dokument utan är 
tänkt att fungera som stöd för kommunens företrädare vid dialog med statens 
planeringsorgan samt Trafikverket. 

Riktlinjerna lägger inte fokus på att alla vägar i kommunen ska prioriteras ur ett investerings-
perspektiv, ej heller att samtliga invånare ska få närmaste väg till resmål förbättrad. Däremot 
ligger fokus på att det alltid ska finnas ett bra alternativ för såväl gods- som persontrafik. 

3 Processen 
Inför revideringen av dokumentet har samråd hållits med representanter för Trafikverket, 
LRF och Landsbygdsalliansen för att utvärdera den tidigare kommunala vägnätsplanen samt 
för att identifiera nya brister.  

Under processen har förändring av enskilda väglänkars klassning diskuterats men slutsatsen 
är att avvägningarna som gjordes i 2010 års plan har varit välgrundade. Av de brister som 
fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. Kvarvarande brister hanteras 
tillsammans med de som identifierats inom ramen för framtagande av de nya riktlinjerna i 
kapitlet brister och åtgärdsförslag nedan. 

I tidigare plan fanns ett omfattande avsnitt som beskrev genomförda arbeten. Detta har 
utelämnats i förslaget till nya riktlinjer som istället utgår från vad kommunen vill uppnå. 
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Nästa översyn av riktlinjerna bör ske 2022 och därefter vart fjärde år för att bättre 
harmoniera med den regionala planeringen. 

4 Förutsättningar 

4.1 Vägnätsplan 2010 
Vägnätsplan 2010 innehöll smärre förändringar från föregående plan. Två vägar tillkom 
till vägnätsplanen, väg 1727 genom Torsbo samt efter genomförd utbyggnad av riksväg 40 
även väg 1818 mellan Nitta och kommungränsen mot Borås. En viktig poäng i planen var 
redovisningen av de förändringar som skedde i och med utbyggnaden av väg 40 till 
motorväg. En analys av genomförda åtgärder på kommunens vägar visade att endast 3 
åtgärder av totalt 63 hade utförts på vägar som inte lyfts fram av tidigare plan som viktiga 
vägar. 

Av de brister som pekades ut 2010 har merparten åtgärdats. De objekt som återstår är 
förbifarter utanför tätorter på vägarna 46 och 157 samt förstärkning och beläggning av väg 
1882 mellan Kölingared och väg 1876. 
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4.2 Dagens vägnät 
Inom Ulricehamns kommun finns ca 566 km allmän väg. För merparten, ca 549 km, är staten 
genom Trafikverket ansvarig väghållare. För resterande delar, ca 17 km främst inom och i 
anslutning till centralorten, är kommunen väghållare. 

Vägnätet delas in i 4 olika bärighetsklasser som reglerar vilka fordon som får föras på vägen. 
Största delen av det allmänna vägnätet inom kommunen uppfyller kraven för bärighetsklass 1 
(BK 1). Undantaget är väg 1814, del av väg 1818, del av väg 1865, väg 1878 och väg 1884 vilka 
samtliga tillhör bärighetsklass 2 (BK 2). Av dessa ingår väg 1818 i mindre vägnät och borde 
således klara kraven för BK1. Den lägre bärighetsklassningen av vägen är föranlett av en bro 
inom Borås kommun som inte klarar full bärighet. Övriga BK 2-vägar tillhör övrigt vägnät. 

Inom kommunen finns fortfarande en stor andel grusväg. Vägarna 1690, 1691 och 1882 är 
grusvägar ingående i mindre vägnät. Övriga grusvägar ingår i övrigt vägnät. 
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Trafikmängderna är hämtade från nationell vägdatabas (NVDB) och baseras på 
trafikmätningar från 2009 - 2018. Mängderna är uppräknade till 2018 års nivå utifrån 
schabloner för utfall av allmän trafikökning. Trafikmängden redovisas som fordon per 
årsmedeldygn (ÅDT). Trafikmängderna är störst på huvudvägnätet, upp till 15 000 fordon 
per dygn på väg 40. 

Som komplement till trafikmängderna redovisas andel tung trafik för att åskådliggöra var 
näringslivets transporter är koncentrerade. 

På de vägar som trafikeras av linjelagd kollektivtrafik ställs krav på framkomlighet och 
punktlighet för stora fordon samt god trafiksäkerhet och tillgänglighet till hållplatserna. 
Anropstyrd kollektivtrafik i form av närtrafik trafikerar samtliga vägar men sker med mindre 
fordon med större flexibilitet.  
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4.2.1 Väghållare 

 



 
 
 
 
9

4.2.2 Bärighet 
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4.2.3 Slitlager 
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4.2.4 Trafikmängd 
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4.2.5 Andel tung trafik 
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4.2.6 Linjelagd kollektivtrafik 
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5 Föreslaget vägnät 
Det tidigare antagna vägnätet består. Utgångspunkten är ett robust vägnät där angivna vägar 
ska hålla god kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och bärighet. Riktlinjerna lägger 
inte fokus på att alla vägar i kommunen ska prioriteras ur ett investeringsperspektiv, ej heller 
att samtliga invånare ska få närmaste väg till resmål förbättrad. Däremot ligger fokus på att 
det alltid ska finnas ett bra alternativ för såväl gods- som persontrafik. 

Riksvägarna och de större länsvägarna utgör huvudvägnätet och stommen i planen, vilka är 
rödmarkerade på kartan. Dessa vägar har sedan kompletterats med ett antal mindre vägar 
(grönmarkerade) som sammanlänkar de större vägarna till ett för kommunen bra vägnät. 
Resterande vägar ingår i övrigt vägnät. 
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6 Brister och åtgärdsförslag 
För att vidmakthålla och utveckla ett robust vägnät i hela kommunen är det angeläget att 
identifierade brister avhjälps på ett systematiskt sätt. Nedan listas vägar med av kommunen 
identifierade brister fördelat efter åtgärdskategori. Bristerna lämnas utan inbördes ordning 
då kommunens inställning är att samtliga brister bör åtgärdas inom rimlig tid och turordning 
bör väljas för att uppnå så god kostnadseffektivitet som möjligt. 

Alla vägar är viktiga att underhålla. Inte minst viktigt är att de grusvägar som bedöms vara 
kvar som grusväg alternativt blir belagda i framtiden får ett kontinuerligt underhåll i form av, 
kantskärning, dikning, grusning och vid behov förstärkning. Belagda vägar ska hålla en god 
standard och förses med ny beläggning i rätt tid för att undvika kapitalförstöring av vägnätet. 

6.1 Nyanläggning 
väg del sträcka åtgärd 

40 Hössnamotet - länsgränsen 17 km Utbyggnad till motorväg 

157 Marbäck – väg 1704 8 km Förbifart i ny sträckning 

6.2 Ombyggnad 
väg del sträcka åtgärd 

1704 Brunn - Hester 5 km Anpassning till ny funktion 

6.3 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
väg del sträcka åtgärd 

46 Genom Blidsberg 2 km Trafiksäkerhets- och trygghets-
skapande åtgärder 

46 Genom Timmele 1 km Trafiksäkerhets- och trygghets-
skapande åtgärder 

46 Genom Trädet 1 km Trafiksäkerhets- och trygghets-
skapande åtgärder 

182 Väster Timmele 1 km Tvär kurva i backe med många 
avåkningar, rätas ut 

1700 Genom Vegby 1 km Trafiksäkerhets- och trygghets-
skapande åtgärder 

1700/ 
1735 

Genom Rånnaväg 1 km Trafiksäkerhets- och trygghets-
skapande åtgärder 
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6.4 Belagda vägar som förstärks, breddas, rätas och 
beläggs om 

väg del sträcka åtgärd 

1735 Rånnaväg – Gullered (i första 
hand Rånnaväg – Björnarydet) 

17 km 
(8 km) 

Ny beläggning och bärighets-
åtgärder 

1818 Varnum - kommungräns 2 km Breddas och förstärks 

1820 Väg 1704 - Nitta 2 km Akut behov av ny beläggning och 
förbättrad bärighet, räta ut farlig 
kurva vid Nitta, ev räcke i kurvan 

1876 Väg 1882 – länsgränsen 3 km Ny beläggning och bärighetsåtgärder 

6.5 Belagda vägar som beläggs om 
väg del sträcka åtgärd 

1700 Rånnaväg – Köttkulla  8 km Ny beläggning 

1732 Köttkulla - kommungränsen 6 km Ny beläggning 

1859 Rävike - kommungränsen 5 km Ny beläggning 

6.6 Grusvägar som förstärks, breddas och beläggs 
väg del sträcka åtgärd 

1866 Blidsberg - kommungränsen 4 km Förstärks och beläggs 

1882 Kölingared - väg 1876 6 km Förstärks och beläggs 

6.7 Grusvägar som förstärks och får ett bättre 
underhåll 

väg del sträcka åtgärd 

1722/ 
1736 

Marbäck - Påbo 6 km Bärighet och underhåll 

1858  6 km Bärighet och underhåll 

1865 Rävike – Skålarp 5 km Bärighet och underhåll 
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§  
 

Habiliteringsersättning 2019 
Dnr 2019/297 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 att det riktade statsbidraget för 
habiliteringsersättning skulle användas till att höja habiliteringsersättningen för personer 
med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Samtidigt beslutades att habiliteringsersättning 
skulle införas för personer med dagverksamhet enligt SoL och från och med 1 januari 2019 är 
nivåerna det samma oavsett om personen har beslut enligt LSS eller SoL. Förvaltningen 
föreslår nu att statsbidraget används till att höja habiliteringsersättningen ytterligare för 
personer med beslut enligt LSS och att habiliteringsersättnigen även höjs för personer med 
beslut enligt SoL, även om de inte omfattas av statsbidraget.  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 95 kronor 
för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2019 och 
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag. 
 
Habiliteringsersättning med dagverksamhet enligt SoL höjs till 95 kronor för heldag och 60 
kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 juli 2019. 
 
Finansiering för de som har insatsen enligt SoL sker avseende 2019 med 50 000 kronor från 
Kommunstyrelsen oförutsett.  
 
Ett nytt ställningstagande gällande beloppen på habiliteringsersättningen behöver göras 
om/när statsbidraget inte längre finns kvar. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-05 

Tjänsteskrivelse Habiliteringsersättning 2019 
Diarienummer 2019/297, löpnummer 2447/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 att det riktade statsbidraget för 
habiliteringsersättning skulle användas till att höja habiliteringsersättningen för personer 
med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Samtidigt beslutades att habiliteringsersättning 
skulle införas för personer med dagverksamhet enligt SoL och från och med 1 januari 2019 är 
nivåerna det samma oavsett om personen har beslut enligt LSS eller SoL. Förvaltningen 
föreslår nu att statsbidraget används till att höja habiliteringsersättningen ytterligare för 
personer med beslut enligt LSS och att habiliteringsersättnigen även höjs för personer med 
beslut enligt SoL, även om de inte omfattas av statsbidraget.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 95 kronor 
för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2019 och 
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag. 
 
Habiliteringsersättning med dagverksamhet enligt SoL höjs till 95 kronor för heldag och 60 
kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 juli 2019. 
 
Finansiering för de som har insatsen enligt SoL sker avseende 2019 med 50 000 kronor från 
Kommunstyrelsen oförutsett.  
 
Ett nytt ställningstagande gällande beloppen på habiliteringsersättningen behöver göras 
om/när statsbidraget inte längre finns kvar. 
 
 
Ärendet 
2018 gjorde regeringen det möjligt för kommuner att rekvirera statsbidrag för att införa eller 
höja habiliteringsersättningen för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Bidraget gällde för 2018 med förhoppningen att det skulle gälla även 2019 och 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 217/2018 att höja habiliteringsersättningen för 
personer med daglig verksamhet. Från 36 kronor för heldag till 60 kronor, och från 24 
kronor för halvdag till 40 kronor för halvdag. Höjningen finansierades av statsbidraget för 
habiliteringsersättningen och gällde retroaktivt från och med 1 januari 2018. 
 
För personer som omfattas av LSS finns daglig verksamhet som en insats för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Tidigare har dessa 
personer och insatser varit en del av Omsorgsverksamheten. Inom denna utgick en viss 
ersättning till personerna som deltog i verksamheten, så kallad habiliteringsersättning. Detta 
efter en särskild rekommendation från Landstingsförbundet. Syftet med 
habiliteringsersättningen var att aktivt stimulera den enskilde att delta i verksamheten. I 
proposition 1992/93:159 förordas att huvudmännen även efter att LSS införs betalar någon 
form av ersättning till den enskilde för medverkan i daglig verksamhet.  
 
Socialstyrelsen hänvisar till förarbetena när de på sin hemsida skriver att syftet med 
ersättningen är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska 
likheten med lön finns det ytterligare skäl att betala ut ersättningen. Personer i daglig 
verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande till exempel för resor och för lunch. 
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Det har också framkommit i kartläggningar att habiliteringsersättning upplevs som 
betydelsefull och viktigt för självkänslan hos den enskilde. Habiliteringsersättning är dock 
frivilligt och upp till varje kommun att besluta om. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 också att införa habiliteringsersättning för de 
personer som har dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), utifrån 
likställighetsprincipen. Habiliteringsersättning infördes med 40 kronor för heldag och 27 
kronor för halvdag från och med i juli 2018, för personer med beslut enligt SoL. 
 
Från och med 1 januari 2019 höjdes habiliteringsersättningen för personer med beslut enligt 
SoL till att uppgå till samma nivå som för de med beslut enligt LSS, det vill säga 60 kronor för 
heldag och 40 kronor för halvdag. Detta finansieras helt av kommunens budget, då de inte 
omfattas av statsbidraget.  
 
Förvaltningen rekvirerade statsbidrag för habiliteringsersättning för 2019 i den 
utsträckningen så att rådande belopp, 60 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag, skulle 
kunna bibehållas under 2019. För 2019 fanns det 606 000 kronor avsatta i budgeten för 
habiliteringsersättningen. Till detta tillkommer statsbidraget med 340 000 kronor. Totalt 
blir den budgeterade kostanden för habiliteringsersättningen då 946 000 kronor. Detta var 
en budget som förvaltningen bedömde skulle hålla även om statsbidraget för 
habiliteringsersättningen inte skulle finnas kvar efter 2020.  
 
Under våren framkom en vilja från politiken att rekvirera hela det belopp som var möjligt 
från socialstyrelsen. Förvaltningen rekvirerade därför de resterande 435 000 kronorna, vilket 
innebär att kommunen totalt har rekvirerat 775 000 kronor i statsbidrag för 2019.  
 
Resultatet av detta blir att habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS kan höjas till 95 kronor för heldag och till 60 kronor för halvdag. Det 
innebär att den totala budgeten för habiliteringsersättning för personer med beslut enligt LSS 
höjs från 756 000 kronor till 1 191 000 kronor, en ökning med 435 000 kronor per helår. 
Förvaltningen förslår att höjningen ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2019. 
 
För att likrättsprincipen ska fortsätta att gälla föreslår förvaltningen att 
habiliteringsersättningen höjs med samma belopp för personer som har beslut enligt SoL, det 
vill säga till 95 kronor för heldag och 60 kronor för halvdag. Här finansieras hela beloppet av 
den kommunala budgeten vilken ökar från 172 800 kronor till 273 600 kronor, en ökning 
med 100 800 kronor på årsbasis. Förvaltningen föreslår att höjningen ska gälla retroaktivt 
från 1 juli 2019 vilket innebär att det skulle innebära en ökning i budget för 2019 på cirka 
50 000 kronor. Finansieringen för de som har insatsen enligt SoL föreslås ske från 
Kommunstyrelsen oförutsett.  
 
Förvaltningen anser att habiliteringsersättning är viktigt för att uppmuntra till delaktighet i 
daglig verksamhet/dagverksamhet dock är det viktigt att vara medveten om att det inte är 
säkert att statsbidraget för habiliteringsersättning kommer fortsätta att betalas ut kommande 
år. Om nivåerna på habiliteringsersättningen för personer med beslut enligt LSS och SoL ska 
kvarstå, utan statsbidrag, kommer hela beloppet att tas från kommunens budget. Kostnaden 
för habiliteringsersättning, allt annat lika, skulle då totalt bli 1 465 000 kronor per år, varav 
kostnaden för LSS är 1 191 000 kronor och för SoL 274 000 kronor. Ett nytt 
ställningstagande gällande beloppen behöver därför tas om och/eller när statsbidraget inte 
längre finns kvar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
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Maria Winsten Magnus Andersson 
Utredare Socialchef 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplan Stockrosen 
Dnr 2019/396 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, 
1,2 mnkr. Investeringen ska täcka kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelväg, 
belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
upprättande och genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 16,4 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Stockrosen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, om totalt 1,2 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel om 7,5 mnkr för upprättande och genomförande av detaljplaner 
i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
genomförande av detaljplan Stockrosen 
Diarienummer 2019/396, löpnummer 2446/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, 
1,2 mnkr. Investeringen ska täcka kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelväg, 
belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
upprättande och genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 16,4 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, om totalt 1,2 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel om 7,5 mnkr för upprättande och genomförande av detaljplaner 
i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, 
om totalt 1,2 mnkr, inom 2019 års investeringsbudget. Investeringen ska täcka kostnader för 
anläggande av gata, gång- och cykelväg, belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader. 
 
Ett exploateringsavtal har tecknats med Stubo AB. En ersättning om 1,2 mnkr, ska betalas till 
kommunen för att täcka kommunens kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelväg, 
belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader. 
 
Inom 2019 års investeringsbudget har 7,5 mnkr avsatts för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kvarstående belopp efter investeringar i detaljplan Stockrosen 1 blir 
2,8 mnkr. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
upprättande och genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 16,4 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
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Beslutsunderlag 

1 investeringskalkyl Stockrosen 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstab 

 

Angelica Augustsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman MSB

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 20 (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

Ny gata Stockrosen 1 640 1 200
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 200 1 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 200 0 0 0 0 0 1 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 16 16 16 16 16 16 96
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 20 19 18 17 16 15 107
Summa kapitalkostnader 80 79 78 77 76 75 467
Summa kostnader 96 95 94 93 92 91 563
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 96 95 94 93 92 91 563

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Verksamhet MSB kommer få 16 400 kr/år i ökade driftskostnader, 1640 kvm a 10 kr = 16 400 kr,
avseende drift och underhåll av gata inom Stockrosen. Detta beaktas i budget 2020.

Gata och GC-väg 60 % avskrivning 20 år
Lantmäterikostnader och ev. inlösen 10 %
Grönytor 30 % ingen avskrivning



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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§  
 

Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och 
byggnämnden, miljöenheten samt begäran om 
ytterligare resurser 
Dnr 2019/265 
 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 MBN § 46, Behovsutredning miljöenheten 2020-2022 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Behovsutredningen för 2020-2022 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-28 

Tjänsteskrivelse Behovsutredning 2020-2022 Miljö- 
och byggnämnden, samt begäran om ytterligare 
resurser 
Diarienummer 2019/265, löpnummer 2551/2019 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredningen för 2020-2022 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen.  
 
 
Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde. Behovsutredningen 
ska avse en tid om tre år. Utredningen ska vidare ses över vid behov och minst en gång per år. 
Behovsutredningen ska i fråga om en kommunal nämnds tillsyn beslutas av nämnden enligt 1 
kap 6§ miljötillsynsförordningen. Miljö och byggnämnden har därav antagit en 
behovsutredning. Behovsutredningen omfattar hela miljöenheten inklusive dess 
administration. Av behovsutredningen framgår ett resursbehov motsvarande 3,25 
årsarbetare för miljöenheten utöver befintlig bemanning.  
Av behovsutredningen framgår att de övergripande konsekvenserna vid bristande resurser är 
att det kan bli svårt att uppfylla kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning 
och övrig ärendehantering samt att tillsynsarbete kan behöva prioriteras bort, även sådant 
som är lagstadgat. Service gentemot kund påverkas även då handläggningstiderna och 
svarstiderna blir längre. Det kan även leda till att nya verksamhetsutövare väljer att förlägga 
sin verksamhet i andra kommuner.  
 
Beslutsunderlag 
1 MBN § 46, Behovsutredning miljöenheten 2020-2022 

 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Avslut och permutation av stiftelsen Grundskolans 
samfond 
Dnr 2019/382 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, §119, att uppdra åt kommunstyrelsen att 
fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det fattas 
beslut i kommunstyrelsen om att ansöka hos länsstyrelsen om att få förbruka kapitalet för 
stiftelsen Grundskolans Samfond. Förvaltningen föreslår att ansökan görs om att förbruka 
stiftelsens kapital i sin helhet i syfte att helga stiftelsens ändamål eller ett ändamål som ligger 
så nära som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Grundskolans samfond redovisning 2018 
2 Grundskolans samfond - stadgar 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapitalet för stiftelsen 
Grundskolans Samfond. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-18 

 
 

Tjänsteskrivelse - avslut och permutation av 
stiftelsen Grundskolans Samfond 
Diarienummer 2019/382, löpnummer 2405/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, §119, att uppdra åt kommunstyrelsen att 
fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det fattas 
beslut i kommunstyrelsen om att ansöka hos länsstyrelsen om att få förbruka kapitalet för 
stiftelsen Grundskolans Samfond. Förvaltningen föreslår att ansökan görs om att förbruka 
stiftelsens kapital i sin helhet i syfte att helga stiftelsens ändamål eller ett ändamål som ligger 
så nära som möjligt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapitalet för stiftelsen 
Grundskolans Samfond. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 grundskolans samfond redovisning 2018 
2 Grundskolans samfond - stadgar 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
Kommunledningsstab  
  

 



STIFTELSEN ULRICEHAMNS GRUNDSKOLAS SAMFOND

Redovisning 2018

INGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 199 176,48
SUMMA TILLGÅNGAR 199 176,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 198 551,48
SUMMA EGET KAPITAL 198 551,48

SKULDER
Upplupna kostnader 625,00
SUMMA SKULDER 625,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 199 176,48

ÅRETS HÄNDELSER
Förvaltningskostnad 625,00
Ränteintäkt 0,00
ÅRETS RESULTAT -625,00

UTGÅENDE BALANS
TILLGÅNGAR
Bankmedel 199 176,48
SUMMA TILLGÅNGAR 199 176,48

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 0,00
Bundet eget kapital 197 926,48
SUMMA EGET KAPITAL 197 926,48

SKULDER
Upplupna kostnader 1 250,00
SUMMA SKULDER 1 250,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 199 176,48
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§  
 

Svar på initiativärende Revidering av kostplan för 
ökad servering av nöt- och fårkött i kommunens 
verksamhet 
Dnr 2019/93 
 
 
Sammanfattning 
I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
arbeta fram en reviderad kostplan där följande ska beaktas: 

 Svenskt nöt- och fårkött ska i större utsträckning kunna serveras i de kommunala 
verksamheterna  

 Världsnaturfondens köttguide tas bort från kostplanen  
 Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan hur det i fortsättningen kan serveras mer 

svenskt nöt- och fårkött 
 Förvaltningen ska arbeta fram en långsiktig och hållbar plan för hur kommunen i 

framtiden genom sin kostplan ska verka för att värna den biologiska mångfalden så 
att de öppna landskapen kan bevaras i vår kommun  

 
I kommunstyrelsen 2017-11-30 antogs riktlinjer för måltider och i dessa står det att vid ny 
livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk djurskyddslagstiftning. I den nyligen 
genomförda livsmedelsupphandling har detta krav ställts och resultatet har blivit att endast 
svenska köttprodukter finns med på nuvarande avtal. Detta avtal löper under en period av 
fyra år.  
 
I riktlinjerna står det även att livsmedelsupphandlingarna ska följa lagen om offentlig 
upphandling och möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Till kommande 
livsmedelsupphandling kommer verksamheten behöva utreda hur upphandlingen ska 
genomföras så att mindre producenter har möjlighet att lämna anbud. 
 
Ny upphandling kommer att ske under 2023 och revidering av måltider ska ske 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad servering av nöt- och fårkött i 

kommunens verksamheter 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till att revidering av riktlinjer för 
måltider kommer att ske innan ny livsmedelsupphandling ska genomföras.   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-23 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende Revidering av 
kostplan för ökad servering av nöt- och fårkött i 
kommunens verksamhet 
Diarienummer 2019/93, löpnummer 1506/2019 
 
Sammanfattning 
I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
arbeta fram en reviderad kostplan där följande ska beaktas: 

 Svenskt nöt- och fårkött ska i större utsträckning kunna serveras i de kommunala 
verksamheterna  

 Världsnaturfondens köttguide tas bort från kostplanen  
 Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan hur det i fortsättningen kan serveras mer 

svenskt nöt- och fårkött 
 Förvaltningen ska arbeta fram en långsiktig och hållbar plan för hur kommunen i 

framtiden genom sin kostplan ska verka för att värna den biologiska mångfalden så 
att de öppna landskapen kan bevaras i vår kommun  

 
I kommunstyrelsen 2017-11-30 antogs riktlinjer för måltider och i dessa står det att vid ny 
livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk djurskyddslagstiftning. I den nyligen 
genomförda livsmedelsupphandling har detta krav ställts och resultatet har blivit att endast 
svenska köttprodukter finns med på nuvarande avtal. Detta avtal löper under en period av 
fyra år.  
 
I riktlinjerna står det även att livsmedelsupphandlingarna ska följa lagen om offentlig 
upphandling och möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Till kommande 
livsmedelsupphandling kommer verksamheten behöva utreda hur upphandlingen ska 
genomföras så att mindre producenter har möjlighet att lämna anbud. 
 
Ny upphandling kommer att ske under 2023 och revidering av måltider ska ske 2021.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till att revidering av riktlinjer för 
måltider kommer att ske innan ny livsmedelsupphandling ska genomföras.   
 
 
Ärendet 
I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
arbeta fram en reviderad kostplan där följande ska beaktas: 

 Svenskt nöt- och fårkött ska i större utsträckning kunna serveras i de kommunala 
verksamheterna  

 Världsnaturfondens köttguide tas bort från kostplanen  
 Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan hur det i fortsättningen kan serveras mer 

svenskt nöt- och fårkött 
 Förvaltningen ska arbeta fram en långsiktig och hållbar plan för hur kommunen i 

framtiden genom sin kostplan ska verka för att värna den biologiska mångfalden så 
att de öppna landskapen kan bevaras i vår kommun  
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Eva B Arnesson hänvisar i initiativärendet till kommunens kostplan, det finns ingen antagen 
kostplan men 2017-11-30 antogs riktlinjer för måltider i kommunstyrelsen 2017-11-30. I 
denna riktlinjen står det att vid ny livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk 
djurskyddslagstiftning. I den nyligen genomförda livsmedelsupphandling har detta krav 
ställts och resultatet har blivit att endast svenska köttprodukter finns med på nuvarande 
avtal. Detta avtal löper under en period av fyra år.  
 
I riktlinjerna står det även att livsmedelsupphandlingarna ska följa lagen om offentlig 
upphandling och möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Till kommande 
livsmedelsupphandling kommer verksamheten behöva utreda hur upphandlingen ska 
genomföras så att mindre producenter har möjlighet att lämna anbud. Enligt lagen om 
offentlig upphandling får inte en upphandling utformas i syfte att begränsa konkurrensen så 
att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Ulricehamns kommun 
kan inte ställa kravet att nöt- och fårkött ska levereras från producenter från kommunen men 
det ska finnas möjlighet för alla som vill att lämna anbud.  
 
Ny upphandling kommer att ske under 2023 och revidering av måltider ska ske 2021. Vid 
revidering av riktlinjer för måltider ska utredningen vara klar om hur kommunen kan göra en 
upphandling så att mindre producenter kan lämna anbud. Kravet på världsnaturfondens 
köttguide kommer att ses över och kan vi detta tillfälle eventuellt revideras.  
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad servering av nöt- och fårkött i 

kommunens verksamheter 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef  
Verksamhetschef kost  
 
 
 

Anna-Lena Johansson 
Tf servicechef 
Sektor service 
 

 



INITIATIVÄRENDE FRÅN KRISTDEMOKRATERNA. 
REVIDERING AV KOSTPLANEN FÖR ÖKAD SERVERING AV NÖT- OCH 
FÅRKÖTT I KOMMUNENS VERKSAMHETER. 
 
Ulricehamns kommun har en fantastisk landsbygd med öppna landskap och en 
rik fauna och flora. Detta tack vare alla betande djur. Dessa djur - mestadels kor 
och får eftersom det är vad markerna lämpar sig för - ger en stor biologisk 
mångfald och fantastiska rekreationsområden. Men inte bara det. De bidrar även 
till arbetstillfällen inom kommunen. 
 
Med tanke på det anser vi Kristdemokrater att det ger väldigt märkliga signaler att 
inte servera svenskt nöt och fårkött i någon större utsträckning än vad som görs 
idag i våra kommunala verksamheter.  
Att detta inte görs beror på att Ulricehamns kommun antagit en kostplan i vilken 
man bland annat följer Världsnaturfondens kött- och fiskguide - och denna guide 
menar att svenskt nöt och fårkött år dåligt för klimatet. 
Tanken är god, men slår fel. 
Det är väldigt stor skillnad på vart och hur nöt och fårkött är producerat, det finns 
studier som visar på att det nöt och får-köttet som produceras inom Ulricehamns 
kommun fungerar som en kolsänka istället för att bidra med ytterligare utsläpp.  
För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi skall stötta de som bidrar till 
att Ulricehamns kommun har öppna landskap, en rik flora och fauna och som 
bidrar med arbetstillfällen inom kommunen. För oss är det en självklarhet att 
kommunens verksamheter ska gå i framkant när det kommer till att öka hur 
mycket nöt- och fårkött som serveras. Att värna viktiga arbetstillfällen och att se 
till att hela kommunen ska leva får inte bara vara tomma ord från politikens sida 
utan måste även märkas i praktiken.   
 
Därför vill vi Kristdemokrater att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag: 
 
Att - i ett första steg - skyndsamt arbeta fram en reviderad kostplan för 
kommunens verksamheter. Så att svenskt nöt och fårkött i betydligt större 
utsträckning kan serveras i de kommunala verksamheterna än vad som 
görs idag.  
 
Att förvaltningen vid revidering av kostplanen helt stryker 
Världsnaturfondens Köttguide ur kommunens kostplan. Så att svenskt nöt- 
och fårkött i fortsättningen kan serveras i betydligt större utsträckning än 
vad som görs idag. 



 
Att förvaltningen tar fram en långsiktig plan för hur det i fortsättningen kan 
serveras mer svenskt nöt- och fårkött än vad som görs idag. 
 
Att förvaltningen arbetar fram en långsiktig och hållbar plan för hur 
kommunen i framtiden genom sin kostplan ska verka för att värna den 
biologiska mångfalden så att de öppna landskapen kan bevaras i vår 
kommun.  
　 
Eva B Arnesson (KD). 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en 
hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap 
eller tillgång till internet. 
Dnr 2017/724 
 
 
Sammanfattning 
Friedrich Baihofer har den 13 oktober 2017 inkommit med ett medborgarförslag där han 
föreslår att Ulricehamns kommun ska tillhandahålla en service för människor som av olika 
anledningar, till exempel sjukdom, ålder eller funktionshinder, inte har tillgång till, eller 
tillräcklig kunskap om, internet. Förslagsställaren framhåller att en del människor har svårt 
att till exempel nyttja myndigheters e-tjänster. Denna tjänst/insats föreslås ingå i notarius 
publicus tjänst. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en hjälp 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till de tjänster som finns via 
biblioteket samt insatsen personligt ombud. 
  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
inrätta en hjälpinsats för de invånare som inte har 
kunskap eller tillgång till internet 
Diarienummer 2017/724, löpnummer 5193/2017 
 
Sammanfattning 
Friedrich Baihofer har den 13 oktober 2017 inkommit med ett medborgarförslag där han 
föreslår att Ulricehamns kommun ska tillhandahålla en service för människor som av olika 
anledningar, till exempel sjukdom, ålder eller funktionshinder, inte har tillgång till, eller 
tillräcklig kunskap om, internet. Förslagsställaren framhåller att en del människor har svårt 
att till exempel nyttja myndigheters e-tjänster. Denna tjänst/insats föreslås ingå i notarius 
publicus tjänst. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till de tjänster som finns via 
biblioteket samt insatsen personligt ombud. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun erbjuder idag flertalet tjänster/insatser för att bistå våra invånare i 
kontakten med myndigheter via internet. 
 
På stadsbibliotekets vuxenavdelning finns i dagsläget en dator som inte behöver bokas och 
som kan användas till snabba ärenden (max 15 min) samt tre bokningsbara datorer som kan 
bokas en timme per dag. I mån av tid kan bibliotekspersonalen bistå med enklare hjälp. En 
eftermiddag varannan vecka har de teknisk support då man kan få hjälp med sin 
smartphone, dator eller dylikt. Biblioteket erbjuder även hjälp med kopiering, scanning och 
fax samt har ett trådlöst gästnätverk. 
 
Den som är över 18 år och har någon form av psykisk funktionsnedsättning som gör det svårt 
att få vardagen att fungera kan få hjälp av ett personligt ombud, till exempel för kontakt med 
myndigheter både via internet eller på annat sätt. 
 
Notarius publicus, som anges i förslaget, utses genom ett förordnande från Länsstyrelsen. 
Arbetsuppgifterna styrs i Lag (1981:1363) om notarius publicus samt i Förordning (1982:327) 
om notarius publicus. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att bestyrka 
namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter, kontrollera lotteridragningar och bekräfta 
att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning 
att företräda någon annan.  
 
Förvaltningen bedömer att de tjänster som finns via biblioteket och insatsen personligt 
ombud fyller det behov som i dagsläget finns.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en 

hjälp 
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Beslut lämnas till 
Friedrich Baihofer 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
  

 



Lindman  Camilla
1

Från: Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se>

Skickat: den 13 oktober 2017 16:33

Till: Ulricehamns Kommun

Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 'Q6 ‘gr,/' ?RM Dog

Medborgarförslag

Skriv ditt

medborgarförslag:

Förnamn:

Efternamn:

E-post:

Adress:

Hörde i SR P1 idag (13/10 -17) på morgonen ett litet inslag om hur svårt många människor har

att kontakta företag och myndigheter pga att många av dessa numera förutsätter att praktiskt

taget alla har tillgång till och kunskap om att hantera modern teknik, främst i form av en s.k.

SMARTPHONE eller en dator med internetanslutning. Detta avhjälps tydligen i viss

utsträckning av biblioteken, som dessvärre saknar resurser och personal.

Vore detta inte ett lämpligt insatsområde för den samhällsfunktion som f.n. benämns Notarius

Publicus, och som för en lite undanskymd tillvaro som väldigt få ens känner till, att bygga ut till

en verkligt nyttig funktion som de facto "allmän skrivare" och hjälpreda för människor som av

olika anledningar, sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, eller helt enkelt genom vår

omhuldade valfrihet, inte har tillgång till den teknik som vi av alltfler institutioner och

verksamheter förväntas ständigt ha till vårt förfogande?

Som kommun skulle Ulricehamn kunna gå i bräschen genom att inrätta en sådan hjälpinstans,

som så småningom borde bli en samhällelig skyldighet att tillhandahålla, under kommunalt

ansvar men med statligt huvudmannaskap. Något att tänka på inför den nyetablering som

Ulricehamns stadsbibliotek ändå står inför i nuvarande ICA Kvantum? Byggnaden ärju redan

nu en etablerad mötesplats för många människor, blir väl förhoppningsvis en ännu bättre

sådan som bibliotek, och skulle mycket väl kunna inrymma en sådan utbyggd verksamhet för

Notarius Publicusl

Friedrich

Baihofer

friedrich.baihofer@ulricehamn.se

Villavägen 14, 52393 Marbäck

'l
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§  
 

Svar på medborgarförslag om farthinder på 
Jönköpingsvägen 
Dnr 2018/571 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgförslag föreslås kommunen att anlägga farthinder på Jönköpingsvägen i 
Ulricehamn. Jönköpingsvägen är en huvudgata där framkomligheten är prioriterad och där 
trafiksäkerhetsåtgärder har utförts vid befintliga övergångsställen för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter som ska korsa gatan. I förslag till ny hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun föreslås ny hastighetsgräns bli 40 km/h på Jönköpingsvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen, Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till pågående hastighetsöversyn. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
farthinder på Jönköpingsvägen 
Diarienummer 2018/571, löpnummer 4075/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgförslag föreslås kommunen att anlägga farthinder på Jönköpingsvägen i 
Ulricehamn. Jönköpingsvägen är en huvudgata där framkomligheten är prioriterad och där 
trafiksäkerhetsåtgärder har utförts vid befintliga övergångsställen för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter som ska korsa gatan. I förslag till ny hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun föreslås ny hastighetsgräns bli 40 km/h på Jönköpingsvägen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till pågående hastighetsöversyn. 
 
 
Ärendet 
Kjell Höglund och Ketty Karlsson har ställt ett medborgarförslag om att kommunen bör 
anlägga ett eller två farthinder på Jönköpingsvägen i Ulricehamn. De framför att bilisterna 
inte respekterar hastighetsgränsen 50 km/h och visar dålig hänsyn vid regnväder. 
 
Jönköpingsvägen är en huvudgata där framkomlighet för fordonstrafik är prioriterad. Gatan 
har hög trafikmängd och trafikeras av kollektivtrafik. Vid befintliga övergångsställen är gatan 
avsmalnad för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. I förslaget till ny hastighetsplan för 
Ulricehamns kommun föreslås Jönköpingsvägen, liksom huvuddelen av övriga gator, få 40 
km/h som ny hastighetsgräns. Hastighetsdämpande åtgärder planeras inte utföras i samband 
med införandet av ny hastighet på gator som föreslås få 40 km/h utan avsikten är att först 
utvärdera efterlevnaden av den nya hastigheten.   
  
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen, Ulricehamn 
 
Beslut lämnas till 
Kjell Höglund   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Kjell Höglund[kjell.hoglund@yahoo.se]
Skickat: 10.09.2018 13:00:35
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: förslag

Hej

Skriver till Er angående hastigheten på trafiken på Jönköpingsvägen här i Ulricehamn så vitt jag vet är det 50 km inom stan
men bilisterna har svårt att respektera detta då många kör i 70 till 90 km.
Tycker det vore på tiden med ett farthinder på Jönköpingsvägen eller två då många bilister tror att det är fri fart på 
denna vägen och så visas det mycket dålig hänsyn vid regnväder.
Skickar detta till er som ett medborgarförslag som jag vet att det måste upp i Kommunstyrelsen och sen diarieföras.

Mvh.Kjell Höglund 0ch Ketty Karlsson
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§  
 

Svar på medborgarförslag om upprensning i Ätran 
Dnr 2018/649 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från Anders Carlsson föreslås upprensning av Ätran gällande träd och 
grenar som hindrar båttrafik. Park och Skog och Miljöenheten har inlett ett samarbete för att 
utreda vad som är möjligt att röja. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om upprensning i Ätran 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett arbete påbörjats mellan 
Park och skog och miljöenheten gällande en röjning av den kommunägda marken längs 
Ätran. Med hjälp av miljöenheten undersöker kommunservice hur mycket området kan röjas 
med hänsyn till den känsliga miljön längs vattendraget.     
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-15 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
upprensning i Ätran 
Diarienummer 2018/649, löpnummer 1876/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från Anders Carlsson föreslås upprensning av Ätran gällande träd och 
grenar som hindrar båttrafik. Park och Skog och Miljöenheten har inlett ett samarbete för att 
utreda vad som är möjligt att röja. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett arbete påbörjats mellan 
Park och skog och miljöenheten gällande en röjning av den kommunägda marken längs 
Ätran. Med hjälp av miljöenheten undersöker kommunservice hur mycket området kan röjas 
med hänsyn till den känsliga miljön längs vattendraget 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Anders Carlsson följande. 
Ätran är ett fint vattendrag som lämpar sig för att för utflykter med kanot, kajak och mindre 
motorbåt. För ett antal år sen gjordes det en upprensning av nedfallna träd, men nu ligger det 
åter träd kors och tvärs över vattendraget, vilken nästan omöjliggör att ta sig upp i Ätran via 
båt. Detta ger ett dåligt intryck för turister som vill utforska Ulricehamns kommun 
vattenvägen och för oss kommuninvånare som vill paddla i vindskyddat vatten som motion. 
Mitt förslag är att kommunen ser till att Ätran blir upprensad på nedfallna träd så att det åter 
går att ta sig fram med båt uppströms inom kommunens gräns. Därefter bör det läggas en 
regelbunden upprensning så att det inte blir så förfallet som det är i dag. 
Vissa ställen börjar växa igen, detta bör man undersöka om det behöver åtgärdas samtidigt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om upprensning i Ätran 

 
Beslut lämnas till 
Anders Carlsson 
Tf servicechef   
 
 
 

Ulf Meijer Peter Kinde 
Kommunservicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Kommunservice 
 Sektor service 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.10.2018 19:22:11
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:

Medborgarförslag om upprensning i Ätran
Ätran är ett fint vattendrag som lämpar sig för att för utflykter med kanot, kajak och
mindre motorbåt. För ett antal år sen gjordes det en upprensning av nedfallna träd,
men nu ligger det åter träd kors och tvärs över vattendraget, vilken nästan
omöjliggör att ta sig upp i Ätran via båt. Detta ger ett dåligt intryck för turister som
vill utforska Ulricehamns kommun vattenvägen och för oss kommuninvånare som
vill paddla i vindskyddat vatten som motion.
Mitt förslag är att kommunen ser till att Ätran blir upprensad på nedfallna träd så att
det åter går att ta sig fram med båt uppströms inom kommunens gräns. Därefter
bör det läggas en regelbunden upprensning så att det inte blir så förfallet som det
är i dag.
Vissa ställen börjar växa igen, detta bör man undersöka om det behöver åtgärdas
samtidigt.

Förnamn: Anders
Efternamn: Carlsson
E-post: sredna@hotmail.com
Adress: Sanatorievägen 19A 52332 Ulricehamn
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Svar på medborgarförslag om att ta bort del av första 
Boråsvägen 
Dnr 2018/688 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lage Eidevåg att väg 1709, Brunnvägen, stängs av mellan 
tätortsgränsen och Brunn och att en sträcka om ca 560 meter dras in från kommunalt 
underhåll. Vidare föreslår förslagsställaren att den trafik som använder vägen istället leds via 
väg 1713 till väg 1704. 
 
Väg 1709 fyller en viktig funktion som kommunikationsled mellan centralorten och området 
väster om Åsunden. Att leda samtliga fordon som idag trafikerar väg 1709 via väg 1713 är inte 
lämpligt med hänsyn till den senare vägens utformning och låga standard. 
 
Att stänga av och dra in del av väg 1709 bedöms inte vara möjligt då vägen behövs för det 
allmänna och lämplig ersättningsväg i dagsläget saknas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att ta bort en del av första Boråsvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att väg 1709 behövs för det allmänna och 
lämplig ersättningsväg saknas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att ta 
bort del av första Boråsvägen 
Diarienummer 2018/688, löpnummer 4833/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lage Eidevåg att väg 1709, Brunnvägen, stängs av mellan 
tätortsgränsen och Brunn och att en sträcka om ca 560 meter dras in från kommunalt 
underhåll. Vidare föreslår förslagsställaren att den trafik som använder vägen istället leds via 
väg 1713 till väg 1704. 
 
Väg 1709 fyller en viktig funktion som kommunikationsled mellan centralorten och området 
väster om Åsunden. Att leda samtliga fordon som idag trafikerar väg 1709 via väg 1713 är inte 
lämpligt med hänsyn till den senare vägens utformning och låga standard. 
 
Att stänga av och dra in del av väg 1709 bedöms inte vara möjligt då vägen behövs för det 
allmänna och lämplig ersättningsväg i dagsläget saknas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att väg 1709 behövs för det allmänna och 
lämplig ersättningsväg saknas. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Lage Eidevåg att väg 1709, Brunnvägen, stängs av mellan 
tätortsgränsen och Brunn och att en sträcka om ca 560 meter dras in från kommunalt 
underhåll. Vidare föreslår förslagsställaren att den trafik som använder vägen istället leds via 
väg 1713 till väg 1704. 
 
Väg 1709 trafikeras på aktuell sträcka av ca 1 700 fordon per dygn varav 7,5 % utgör tung 
trafik, däribland ca 20 turer per dag med kollektivtrafik. Vägen fyller en viktig funktion som 
kommunikationsled mellan centralorten och området väster om Åsunden. I kommunens 
översiktsplan samt i den kommunala vägnätsplanen finns väg 1709 utpekad att bibehållas.  
 
Att dra in del av väg 1709 från kommunalt underhåll skulle inbära en besparing om ca 
40 000 kronor per år under förutsättning att resterande vägsträcka om ca 250 m i Brunn kan 
överföras till någon annan huvudman, då denna blir orationell för kommunen att sköta.  
 
Väg 1713 trafikeras av ca 140 fordon per dygn. Vägen är 4 meter bred och krokig. Flera 
bostäder ligger i direkt anslutning till vägen. Att leda samtliga fordon som idag trafikerar väg 
1709 via väg 1713 är inte lämpligt med hänsyn till vägens nuvarande utformning och låga 
standard. 
 
Att stänga av och dra in del av väg 1709 bedöms inte vara förenligt med 25 § Väglag 
(1971:948) då vägen behövs för det allmänna och lämplig ersättningsväg i dagsläget saknas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att ta bort en del av första Boråsvägen 
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Beslut lämnas till 
Lage Eidevåg 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

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

 



Ulricehamn 2018-10-23

Medborgarförslag till bättre trañkklimat i Ulricehamn

Hej

Efter telsamtal med väginfo,vem som är väghållare av väg 1709  från Brunns skola in mot

Ulricehamn blev jag hänvisad till Trafikverket men det är Ulricehamns kommun.

Skickar här lite korrespondens med Trañkverket.

Frågan är om man kan ta bort en del utav första Boråsvägen,vi har den gamla och den nya

vägen till Borås.I nuläget har vi alltså 3st stora vägar ut från Ulricehamn till Borås och 2 st till

Jönköping.

Tror att det skulle spara på både Snöröjning och underhåll men framförallt få mycket bättre

trafikklimat in i Ulricehamn.

Skickar här lite kartor på väg 1709  som kunde avkortas och l7l2,l7l3 till o från l704 som är

motorväg nr 2 ut och in i Ulricehamn.

Med värdti/gzlfäløsning/ 'i ,4"

Lage Eidevåg

Brunnvägen 21

523 37 Ulricehamn

tel 0705-163498

:Letar/tags
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Ulricehamn 2018-08-06

Medborgarförslag till bättre trañkklimat i Ulricehamn

Hej

Undrar om man kan ta bort en del utav den första Boråsvägenyi har den gammla och den nya

vägen till Borås.I nuläget har vi alltså 3st stora vägar ut från Ulricehamn till Boråsoch 2 st till

Jönköping.

Tror att det skulle spara på både Snöröjning och underhåll och framförallt få mycket bättre

trañkklimat in i Ulricehamn.

Skickar här  3  st kartor på vägen 1709 som kunde avkortas och l7l2,l7l3 till 0 från 1704 som

är motorväg nr 2 ut och in i Ulricehamn.

Med vänlig hälsning

Lage Eidevåg

Brunnvägen 21

523 37 Ulricehamn

tel 0705-163498
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Lage Eidevåg
Brunnvägen 21
52337  Ulricehamn

Bättre trafikklimat  i  Ulricehamn

Hej Lage!

Tack för ditt önskemål om bättre trañkklimat i U1ricehamn..Arendet har fått nummer
617460 och handläggs av Tomas Bergbom. Tyvärr skickades bekräftelsen på ditt brev till
fel person och därför har det dröjt.

Med vänlig hälsning

Tomas' Bergh orrr'

Planering

Trañkverket

Region Väst

/‘
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Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810

781 28  Borlänge

Besdksadress:

Vikingsgatan 2-4. Göteborg

Texttelefon: 010-123  50  OO
Telefon:  0771 -921  921

trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Tomas Bergbom
Direkt: +46 10-123  59 87

tomas.bergbom@trafikverket.se
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., Tomas Bergbom

Ärendenummer Dokumentdatum
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Lage Eidevåg
Brunnvägen 21

523 37 Ulricehamn

Bättre  trafikklimat  i  Ulricehamn

Hej Lage!

Jag har tagit emot din skrivelse gällande trañkklimatet i Ulricehamn.

(åh
Q} TRAFIKVERKET

Kommunen är väghållare på väg 1709 från korsningen vid Brunns skola och in mot Ulricehamn.

Dina synpunkter och förslag skall därför ställas till Ulricehamns kommun.

Med vänlig hälsning

Planering

Trañkverket Region Väst

Texttelefon: 010-123 50 00

Telefon:  0771 -921  921

trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Trafikverket

Ärendemottagningen
Box 810

781 28 Borlänge

Besöksadress:

Vikingsgatan 2-4, Göteborg

Tomas Bergbom

Direkt:  +46 10-123 59  87

tomas.bergbom@trañkverket.se
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Svar på medborgarförslag om att stänga Brunnvägen 
vid lämplig plats för genomfart 
Dnr 2018/710 
 
 
Sammanfattning 
Genom ett medborgarförslag föreslår Henrik Persson att Brunnvägen stängs av för 
genomfartstrafik vid lämplig plats och att trafiken leds om via väg 1704. 
 
För att stänga av Brunnvägen, och istället leda trafiken via väg 1704, behöver en ny 
anslutning till väg 1704 tillskapas för det område som hamnar väster om avstängningen. 
Anslutningen kräver i sin tur att väg 1704, som är en 2+1 väg, byggs om. Väg 1704 är en 
statlig väg över vilken kommunen saknar rådighet. Det är därmed inte möjligt för kommunen 
att besluta om en ny anslutning till vägen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om en ny 
anslutning till väg 1704, vilket skulle krävas för att stänga av Brunnvägen för 
genomfartstrafik. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
stänga Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart 
Diarienummer 2018/710, löpnummer 62/2019 
 
Sammanfattning 
Genom ett medborgarförslag föreslår Henrik Persson att Brunnvägen stängs av för 
genomfartstrafik vid lämplig plats och att trafiken leds om via väg 1704. 
 
För att stänga av Brunnvägen, och istället leda trafiken via väg 1704, behöver en ny 
anslutning till väg 1704 tillskapas för det område som hamnar väster om avstängningen. 
Anslutningen kräver i sin tur att väg 1704, som är en 2+1 väg, byggs om. Väg 1704 är en 
statlig väg över vilken kommunen saknar rådighet. Det är därmed inte möjligt för kommunen 
att besluta om en ny anslutning till vägen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om en ny 
anslutning till väg 1704, vilket skulle krävas för att stänga av Brunnvägen för 
genomfartstrafik. 
 
 
Ärendet 
Genom ett medborgarförslag föreslår Henrik Persson att Brunnvägen stängs av för 
genomfartstrafik vid lämplig plats och att trafiken leds om via väg 1704. 
 
Brunnvägen är i kommunens trafikledsplan för centralorten utpekad som huvudgata vilket 
innebär att gatans huvudsakliga trafikuppgift är att ta hand om trafiken mellan tätortens 
olika delar. Utformningen ska vara sådan att fordonstrafikanterna väljer huvudgatan framför 
omkringliggande gator. Vägen fyller även en viktig funktion som kommunikationsled mellan 
centralorten och området väster om Åsunden. 
 
För att stänga av Brunnvägen, och istället leda trafiken via väg 1704, behöver en ny 
anslutning till väg 1704 tillskapas för det område som hamnar väster om avstängningen. 
Anslutningen kräver i sin tur att väg 1704, som är en 2+1 väg, byggs om. Väg 1704 är en 
statlig väg över vilken kommunen saknar rådighet. Det är därmed inte möjligt för kommunen 
att besluta om en ny anslutning till vägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart 
 
Beslut lämnas till 
Henrik Persson 
Samhällsbyggnadschef  
 
 

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

Förslaget gäller att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart. Detta pga av all tung

trafik oftast lastbilar med släp och bilar som kör i väldigt hög hastighet. Vi har barn som bori hus

längs denna gata och det är rent livsfarligt om en boll skulle åka ut  på  vägen eller någon som

vinglar till  på  cykeln.

Det finns två parallella vägar jämte varandra, Brunnvägen och gamla R40 så nära varandra så detta

skulle inte vara några problem att stänga av Brunnvägen för genomfart och leda om allt till gamla

R40.

Ulricehamn 181108

Henrik Persson

0708-186464

Henrik.persson@etikettkompaniet.se

E:

;cm/Yta 551
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§  
 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana i 
Gällstad mellan avfart till Boarp och bensinmacken 
Dnr 2019/35 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att en grusad stig anläggs längs med väg 157 
i Gällstad, mellan Trikågatan och vägen mot Boarp, som en temporär lösning i avvaktan på 
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed sträckan.  
 
I kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet är aktuell sträcka utpekad som den mest angelägna att bygga ut. Kommunens 
ambition är att sträckan ska byggas ut med fullgod standard, så snart som möjligt.  
 
Att enbart anlägga en stig på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter 
under en stor del av året har svårt att använda stigen och även fortsättningsvis kommer att 
vara hänvisade till körbanan. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter sträckan ska därför, 
trots den högre anläggningskostnaden, prioriteras framför en stig. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan avfart 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg 
prioriteras före utbyggnad av en gångstig på sträckan.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om gång- 
och cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och 
bensinmacken 
Diarienummer 2019/35, löpnummer 1545/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att en grusad stig anläggs längs med väg 157 
i Gällstad, mellan Trikågatan och vägen mot Boarp, som en temporär lösning i avvaktan på 
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed sträckan.  
 
I kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet är aktuell sträcka utpekad som den mest angelägna att bygga ut. Kommunens 
ambition är att sträckan ska byggas ut med fullgod standard, så snart som möjligt.  
 
Att enbart anlägga en stig på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter 
under en stor del av året har svårt att använda stigen och även fortsättningsvis kommer att 
vara hänvisade till körbanan. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter sträckan ska därför, 
trots den högre anläggningskostnaden, prioriteras framför en stig. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg 
prioriteras före utbyggnad av en gångstig på sträckan.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att en grusad stig anläggs längs med väg 157 
i Gällstad, mellan Trikågatan och vägen mot Boarp, som en temporär lösning i avvaktan på 
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed sträckan. 
 
I kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet är aktuell sträcka utpekad som den mest angelägna att bygga ut. Kommunens 
ambition är att sträckan ska byggas ut med fullgod standard, så snart som möjligt. 
 
Oavsett om en fullgod gång- och cykelväg eller enbart en stig anläggs kommer mark som 
kommunen inte förfogar över behöva tas i anspråk.  
 
Före och efter den föreslagna sträckan finns utbyggd gång- och cykelväg. Att enbart anlägga 
en stig på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter under en stor del av 
året har svårt att använda stigen och även fortsättningsvis kommer att vara hänvisade till 
körbanan. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter sträckan ska därför, trots den högre 
anläggningskostnaden, prioriteras framför en stig. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och 
bensinmacken 
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Beslut lämnas till 
Clas Rosenbaum 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

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

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.01.2019 13:39:39
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:

Gång/cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och Bensinmacken

Eftersom den gångbana som utlovats sedan flera år ännu inte är på plats och inte
finns i någon budget, har jag följande förslag på en temporär lösning:

Lägg en opretentiös stig ca 60 cm bred, bestående av ett lager flis eller grus
material i åkerkanten. Vi som går på denna sträcka skull skulle på så vis få en
säker gångsträcka och komma bort från den tunga livsfarliga trafik som trafikerar
väg 157 till betydligt högre hastighet än vad som är skyltat.

Kostnaden för denna stig är försumbar i förhållande till den risk som alla gångare
för närvarande utsätts för.

Jag är säker på att frivilligkrafter i Gällstad kan ställa upp och kratta ut flis/grus om
kommunen ser till att det blir levererat.

Gällstad 2019-01-11

Clas Rosenbaum
Förnamn: Clas
Efternamn: Rosenbaum
E-post: clas@bensgarden.se
Adress: Berga 102, Bensgarden
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§  
 

Svar på medborgarförslag om ny industri och 
handelsplats 
Dnr 2019/122 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att en plan för ett nytt handels- och industriområde tas fram kring 
Hökerumsmotet.  
 
För närvarande arbetar Miljö och samhällsbyggnad med att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan i enlighet med det uppdrag som gavs av 
kommunfullmäktige 2018-06-20. I detta arbete ingår det att peka ut områden som 
kommunen anser lämpliga för verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-18 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag Ny plan handelsområde 
3 Karta handel 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-18 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om ny 
industri och handelsplats 
Diarienummer 2019/122, löpnummer 1482/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att en plan för ett nytt handels- och industriområde tas fram kring 
Hökerumsmotet.  
 
För närvarande arbetar Miljö och samhällsbyggnad med att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan i enlighet med det uppdrag som gavs av 
kommunfullmäktige 2018-06-20. I detta arbete ingår det att peka ut områden som 
kommunen anser lämpliga för verksamheter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att en plan för ett nytt handels- och industriområde tas fram kring 
Hökerumsmotet. Förslagsskrivarna skriver att området kring Hökerumsmotet utmed 
motorvägen är ett bra läge för handel i form av exempelvis sällanköpshandel, och att det 
innebär en möjlighet till utveckling i Ulricehamn utan att behöva förtäta centralorten än mer.  
 
För närvarande arbetar Miljö och samhällsbyggnad med att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan i enlighet med det uppdrag som gavs av 
kommunfullmäktige 2018-06-20. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och är vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. I 
detta arbete ingår det att peka ut områden som kommunen anser lämpliga för verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag Ny plan handelsområde 
2 Karta handel 

 
Beslut lämnas till 
Tommy Johansson 
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Medborgarförslag 

Ny industri och handelsplats 

Området kring Hökerumsmotet utmed motorvägen är positivt för ett nytt område för 

handelsområde, tex. sällanköpshandel. 

Här finns ypperliga förutsättningar att skapa Ulricehamn nya handelsområde för tex. 

sällanköpshandel eller liknande.  

Området är en fantastisk marknadsplats för företag inom branschen och det är enkelt att med både 

lastbil och bil ta sig till området.  

Ulricehamns kommun är behov av nya handelsområde för en fortsatt positiv utveckling av hela 

kommunen. Det är viktigt att kommunen ligger i framkant i denna utveckling och ser detta område 

som den fantastiska möjlighet som det är. 

Här finns en bra möjlighet till utveckling av Ulricehamn kommun utan att för den delen behöva 

förtäta centralorten än mer. Låta småstadsidyllen finnas kvar även i en kommun med utveckling. 

Ulricehamns kommun är känd för sin småstadsidyll och det är viktigt att kunna bevara den även när 

kommunen växer. 

Våga ta steget och tänka utanför stadskärnan som ger möjligheter till utveckling i hela kommunen. 

 

Jag föreslår att: 

En plan för ett nytt handels- och industriområdeområde/ tas fram kring Hökerumsmotet        

(se bif.karta)   

 

Hökerum 2019-02-20 

 

Tommy Johansson Carl-Åke Alsing Peter Eggers 

Kyrkvägen 13  Ving Backen 101 Fornminnesvägen 5 

523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 
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§  
 

Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och 
överklagande av dessa 
Dnr 2019/126 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att man ska anta 
en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och 
politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma 
en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden. 
 
Det finns inte lagliga förutsättningar att genomföra förslagen. Kommunen arbetar dock aktivt 
med en långtgående ansvarsfördelning till nämnder och delegering till tjänstemän för att 
upprätthålla en effektiv och serviceinriktad hantering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns lagliga förutsättningar att 
genomföra förslagen eller att förslagen strider mot kommunens styrdokument.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-26 

Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och 
överklagande av dessa 
Diarienummer 2019/126, löpnummer 1320/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att man ska anta 
en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och 
politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma 
en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden. 
 
Det finns inte lagliga förutsättningar att genomföra förslagen. Kommunen arbetar dock aktivt 
med en långtgående ansvarsfördelning till nämnder och delegering till tjänstemän för att 
upprätthålla en effektiv och serviceinriktad hantering. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns lagliga förutsättningar att 
genomföra förslagen eller att förslagen strider mot kommunens styrdokument.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att man ska anta 
en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och 
politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma 
en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden.  
 
En detaljplan ska enligt plan- och bygglagen omfatta en begränsad yta och kommunen har 
således ingen laglig möjlighet att ta fram en detaljplan för hela kommunen som styr höjder 
och storlekar. Kommunallagen och plan- och bygglagen tillåter inte att alla ärenden kan 
avgöras av politiker inom miljö- och byggnämnden eller tjänstemän på miljö och 
samhällsbyggnad, däremot kan en stor del av ärenden avgöras i en nämnd och därefter 
delegeras till tjänstemän. Ansvaret för beslutsfattande i kommunen styrs av 
kommunstyrelsens och nämndernas reglementen och delegeringen till tjänstemännen 
regleras från respektive beslutade organ. Kommunen arbetar dock aktivt med en långtgående 
ansvarsfördelning till nämnder och delegering till tjänstemän för att upprätthålla en effektiv 
och serviceinriktad hantering. Kommunens möjlighet att ta ut avgifter styrs i lagstiftningen, 
kommunen har inte möjlighet att ta ut en avgift enligt förslaget utifrån gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa 
 
Beslut lämnas till 
Per Arne Svensson 
Samhällsbyggnadschef  
 
 

Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 20.02.2019 09:41:46
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:

Hej på er.
Jag har gått igenom ett mycket jobbigt projekt Abborren 9 , i det finns alla
ingredienser från grannar som överklagat till medlöpande tjänstemän i kommunen,
men även detta ärende fick genomföras när Svea Hovrätt hoppas att ni förstår mej
och det förslag som kommer härunder.
1. Anta en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar.
2. Låt kompetenta tjänstemän och politiker i MSB avgöra i varje ärende.
3. Att överklagande skall vara gratis i första instans, men i andra instans skall det
kosta att överklaga till exempel 5 % av totala byggkostnaden, om det går till tredje
instans ytligare 5 % och så vidare.
Dessa förslag kan göra så att det känns hoppfullt att som medborgare samt att
Ulricehamn utvecklas mera .

Förnamn: Per Arne
Efternamn: Svensson
E-post: pa.inpot@gmail.com
Adress: Stenåsgatan 2
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§  
 

Svar på medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 
Dnr 2019/125 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att kommunen skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. Det 
föreslås därtill att detaljplanen på Linnekärr ändras omgående för att också kunna bygga 
radhus och att möjlighet för avstyckning till större tomter ges på Linnekärr.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande är översiktsplanen under framtagande. 
I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser lämpliga för bostäder. 
Kommunen ställer sig positiv till att det byggs radhus i Hökerum. Således kan kommunen 
driva ett planarbete om en exploatör vill investera i en ny detaljplan och bygga i Hökerum. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 
2 Karta byggande 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 
Förslaget gällande att ändra detaljplanen på Linnekärr avslås med hänvisning till att det i 
dagsläget inte finns någon exploatör som varit villig att investera i en ny detaljplan, 
kommunen är dock positiv och beredd att pröva frågan om ett sådant intresse visar sig i 
framtiden.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-02 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om nya 
bostäder i Hökerum 
Diarienummer 2019/125, löpnummer 1484/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att kommunen skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. Det 
föreslås därtill att detaljplanen på Linnekärr ändras omgående för att också kunna bygga 
radhus och att möjlighet för avstyckning till större tomter ges på Linnekärr.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande är översiktsplanen under framtagande. 
I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser lämpliga för bostäder. 
Kommunen ställer sig positiv till att det byggs radhus i Hökerum. Således kan kommunen 
driva ett planarbete om en exploatör vill investera i en ny detaljplan och bygga i Hökerum. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
 
Förslaget gällande att ändra detaljplanen på Linnekärr avslås med hänvisning till att det i 
dagsläget inte finns någon exploatör som varit villig att investera i en ny detaljplan, 
kommunen är dock positiv och beredd att pröva frågan om ett sådant intresse visar sig i 
framtiden.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att kommunen skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. Det 
föreslås därtill att detaljplanen på Linnekärr ändras omgående för att också kunna bygga 
radhus. Detaljplanen som avses är del av Hökerums samhälle (Ving Prästegården 10:48). 
Förslagsskrivarna skriver också att kommunen med hjälp av Lantmäteriet ger möjlighet för 
avstyckning till större tomter på Linnekärr. Bakgrunden beskrivs vara att intresset har ökat 
markant på byggklara och attraktiva tomter och lägenheter i Hökerum efter att motorvägen 
blev klar. 
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och är vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. För 
närvarande är översiktsplanen under framtagande. I detta arbete ingår att peka ut områden 
som kommunen anser lämpliga för bostäder. 
 
Ett uppdrag om att ta fram eller ändra en detaljplan kan ges enligt beslut av 
kommunstyrelsen. Uppdrag kan också ges i samband med att ett positivt planbesked givits.  
En begäran om planbesked kan lämnas av den som avser att vidta en åtgärd som kräver ny 
detaljplan eller detaljplaneändring. Kommunen ställer sig positiv till att det byggs radhus i 
Hökerum. Således kan kommunen driva ett planarbete om en exploatör vill investera i en ny 
detaljplan och bygga i Hökerum.  
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Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 
2 Karta byggande 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Tommy Johansson 
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers   
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Medborgarförslag 

Nya planer för nya bostäder i Hökerum 

Hökerum är en utvecklingsort med stor efterfrågan på boende. Nu har vi i samarbete 
möjlighet att skapa en ny framtidsort i Ulricehamn kommun. Det finns en stor potential till att 
Hökerum kommer att bli den utvecklingsort kommunen behöver för att växa och kunna bli 
27 000 invånare 2025. 

Efter att motorvägen blev klar har intresset markant ökat på byggklara och attraktiva tomter 
och lägenheter i Hökerum.  

Idag finns inga lediga lägenheter och här behövs krafttag för inom en snar framtid få fram 
byggklara tomter för tex. radhus. Den efterfrågan vi ser i framtiden är att det finns 
trerumslägenheter. 
I dag finns inga klara platser att kunna bygga lägenheter på och det är en prioriterad fråga för 
utvecklingen på kort, med även på lång sikt. 

Gällande nya och attraktiva tomter för villor är det viktigt att prioritera områden kring Mogden 
men även i Hökerums centrala delar. På båda dessa utpekade områden (se bifogad karta) 
finns mark där det är relativt enkelt att få till en infrastruktur. Förutsättningarna för att relativt 
liten kostnad kunna ordna en infrastruktur finns här. 

Det finns några platser som är attraktiva att bygga på och på bifogad karta finns dessa 
områden utpekade. 

Område 1 i sluttningen ner mot sjön Mogden går det att skapa möjligheter för ett antal villor 
med att attraktivt boende. 

Område 2 i sluttning ner på Hökerums centrum finns möjlighet för ett antal villor och 
radhuslägenheter som med fördel kan drivas av solenergi och med överblick över Hökerum. 

Område 3 på en idag ganska risig tomt som kommunen äger där det kan skapas 
radhuslägenheter med närhet till Hökerumsgården, vilket skapar bra förutsättningar för ett 
seniorboende. 

Område 4 på Linnekärr där det idag, enligt plan, endast går att bygga villor, bör planen 
ändras så ett det går att bygga radhuslägenheter. Här finns redan idag ett intresse för att 
bygga. Här går att inom kort tid skapa dessa förutsättningar. 

Vi föreslår att:   
-planen på Linnekärr ändras omgående till att även kunna bygga radhus. 
-kommunen med hjälp av Lantmäteriet ger möjlighet för avstyckning till större tomter på   
Linnekärr. 
-Ulricehamns kommun skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. 
 

Hökerum 

2019-02-20 

 

Tommy Johansson    Carl-Åke Alsing Peter Eggers 
Kyrkvägen 13 Ving Backen 101 Fornminnesvägen 5 
523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 
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Svar på medborgarförslag om ställplats vid Tolken, 
Hökerum 
Dnr 2019/132 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och 
husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken. 
 
Kommunen ställer sig positiv till förslagsställarnas förslag att sätta Hökerum på kartan och 
utveckla turism och handel i hela kommunen. Av förslaget framgår inte hur förslaget om en 
ställplats ska finansieras eller vem som skulle ansvara för drift och underhåll. Kommunen är 
positiv till privata initiativ och för gärna en dialog om lämplig plats om det finns någon aktör 
som är intresserad av att investera och driva en ställplats i Hökerum eller annan del av 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 
2 Karta Ställplats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av att tillskapa en plan uppstår 
först när det finns konkreta privata intressen att investera och driva en ställplats.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-07 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
ställplats vid Tolken, Hökerum 
Diarienummer 2019/132, löpnummer 1775/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och 
husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken. 
 
Kommunen ställer sig positiv till förslagsställarnas förslag att sätta Hökerum på kartan och 
utveckla turism och handel i hela kommunen. Av förslaget framgår inte hur förslaget om en 
ställplats ska finansieras eller vem som skulle ansvara för drift och underhåll. Kommunen är 
positiv till privata initiativ och för gärna en dialog om lämplig plats om det finns någon aktör 
som är intresserad av att investera och driva en ställplats i Hökerum eller annan del av 
kommunen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av att tillskapa en plan uppstår 
först när det finns konkreta privat intresse att investera och driva en ställplats.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och 
husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken. 
 
Kommunen ställer sig positiv till förslagsställarnas förslag att sätta Hökerum på kartan och 
utveckla turism och handel i hela kommunen. Av förslaget framgår inte hur förslaget om 
ställplats ska finansieras eller vem som skulle ansvara för drift och underhåll. Kommunen är 
positiv till privata initiativ och för gärna en dialog om lämplig plats om det finns någon aktör 
som är intresserad av att investera och driva en ställplats i Hökerum eller annan del av 
kommunen. Kommunen gör då en bedömning om platsen är lämplig för ändamålet och 
upprättar ett avtal om det är kommunal mark som man vill ta i anspråk. Kommunen 
bedömer inte att det är prioriterat att tillskapa kommunala ställplatser utifrån dels att 
kommunen inte ska konkurrera med andra verksamheter och dels utifrån att det finns andra 
investeringar som kommunen ser större behov av i sin investeringsbudget såsom skolor, 
äldreboenden etc. Förslagsställarna är självklart välkomna att komma och presentera sina 
förslag till förvaltningen för att föra en vidare dialog i frågan.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 
2 Karta Ställplats 

 
Beslut lämnas till 
Tommy Johanson 
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers  
Samhällsbyggnadschef  
 



  2019/132, 1775/2019 2(2) 

 
 
 
 

Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Medborgarförslag 

 

Ställplats Hökerum. 

Det sker en utveckling av turism och boende i hela kommunen 

Det är viktigt för hela kommunens utveckling att vi kan skapa fler möjligheter för att ta 
emot turister och då främst husbilar och husvagnar. 

Turister med husbilar växer markant i vårt land och alla vill ha möjlighet att kunna 
stanna upp på platser i närhet av vägnätet.  
Vi vill skapa möjlighet att kunna stanna upp på en naturskön plats nära sjön Tolken 
och i närheten finns möjlighet till handel, kultur, fiske mm. 
För att ta tillvara på landsbygdens möjligheter och natursköna landskap vill vi erbjuda 
en plats i närhet av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken. 

(se bifogad karta). 

Vi vill skapa en uppställningsplats för husbilar och husvagnar med servicebyggnad, 
med wc, dusch mm.  

Denna plats ger då närhet till livsmedelshandel vilket skapar mervärde för handlarna 
på landsbygden.  
 

Vår ambition är att sätta Hökerum på kartan för både turism och handel och ser detta 
som ett led att tillsammans vara med och utveckla hela kommunen. Antingen man 
bara vill stanna upp för natten eller besöka Ulricehamns kommun några dagar skapar 
vi möjlighet till närhet i en stor kulturbygd, intressant naturmiljö, möjligheter till fiske, 
och bara några minuter till kommunens centralort. 

Vi tror på ett samarbete mellan olika aktörer och vill ta tillvara på den 
entreprenörsanda som finns i bygden. 

 

Vi förslår att: 

En plan tas fram som ger möjlighet för denna typ av verksamhet på angiven plats. 

 

Hökerum 201-02-23 

 

Tommy Johanson Carl-Åke Alsing Peter Eggers 
Kyrkvägen 13 Ving Backen 101 Fornminnesvägen 5 
523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om staket runt 
småbarnsleken i Ulricaparken 
Dnr 2019/290 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag önskar Johanna Rosengren att kommunen sätter upp ett staket runt 
småbarnsleken i Ulricaparken. Förslaget avslås då det inte finns någon säkerhetsrisk som 
motiverar ett staket. Staketet skulle även begränsa den fria rörligheten som är en av 
grundtankarna i utformningen av Ulricaparken.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om staket vid Ulrikaparken 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns något i de normer som man 
använder sig av för att bedöma säkerheten på lekplatser som styrker att ett staket skulle 
behövas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-14 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om staket 
runt småbarnsleken i Ulricaparken 
Diarienummer 2019/290, löpnummer 2097/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag önskar Johanna Rosengren att kommunen sätter upp ett staket runt 
småbarnsleken i Ulricaparken. Förslaget avslås då det inte finns någon säkerhetsrisk som 
motiverar ett staket. Staketet skulle även begränsa den fria rörligheten som är en av 
grundtankarna i utformningen av Ulricaparken.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns något i de normer som man 
använder sig av för att bedöma säkerheten på lekplatser som styrker att ett staket skulle 
behövas.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag önskar Johanna Rosengren att kommunen sätter upp ett staket runt 
småbarnsleken i Ulricaparken.  
 
Verksamheten avslår begäran på uppsättning av staket i Ulricaparken. Det finns inget i de 
normer som verksamheten använder sig av för att bedöma säkerheten på lekplatser som 
styrker att ett staket skulle behövas. Ulricaparken är uppbyggd som en stor öppen 
samlingsyta där barn och vuxna ska kunna röra sig fritt. Verksamheten anser att ett staket 
skulle minska denna vision. Det finns heller ingen riktig avdelning för småbarn utan 
småbarnslek finns spritt över större delen av ytan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om staket vid Ulrikaparken 
 
Beslut lämnas till 
Johanna Rosengren 
Tf servicechef 
Verksamhet kommunservice   
 
 
 
 
 

Anna-Lena johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Kommunservice 
 Sektor service 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 23.04.2019 16:27:50
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: Sätt upp staket med grind runt småbarnsavdelningarna i Ulrikaparken.
Förnamn: Johanna
Efternamn: Rosengren
E-post: johannaanttila@live.se
Adress: Nillasväg 7A
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att öppna ännu en 
grundskola eller förlänga till årskurs 6 på Vistaholm 
Dnr 2019/323 
 
 
Sammanfattning 
Johanna Rosengren, Ulricehamn, föreslår i ett medborgarförslag att ännu en grundskola 
öppnas, eller att antalet årskurser vid Vistaholms skola utökas och även omfattar årskurserna 
4 – 6, vidare så föreslår Johanna Rosengren att en gång byggs mellan förskolorna Sagan och 
Totus och att dessa båda förskolor slås ihop. 
 
Ulricehamns kommun har under en längre tid haft en positiv befolkningsutveckling, vilket 
bland annat medfört ett ökat behov av platser inom förskolan och skolan. Med anledning av 
detta har förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på en ny F-6-skola i 
centralorten. 
 
Vistaholms skola är en fristående skola och eventuella förslag på förändringar av skolans 
verksamhet, eller omfattning måste således tas upp med huvudmannen för Vistaholms skola. 
 
Inom förskoleverksamheten pågår ett arbete för att utöka antalet platser. Förskolan Tre 
Rosor byggs för närvarande ut och därutöver finns planer på en nybyggnation av en förskola 
vid Hester/Ryttershov. 
 
Det finns idag en gångväg mellan förskolorna Sagan och Totus. Verksamheten vid förskolan 
Sagan bedrivs i tillfälliga lokaler. De är planerade att avvecklas när den nya förskolan står 
färdig och därmed är det inte aktuellt att slå ihop förskolorna Sagan och Totus. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då ett arbete med att utöka 
antalet platser inom både förskolan och skolan redan pågår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga till årskurs 6 på 
Vistaholm 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning då ett arbete med att utöka antalet platser 
inom både förskolan och skolan redan pågår. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-18 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
öppna ännu en grundskola eller förlänga till årskurs 6 
på Vistaholm 
Diarienummer 2019/323, löpnummer 2401/2019 
 
Sammanfattning 
Johanna Rosengren, Ulricehamn, föreslår i ett medborgarförslag att ännu en grundskola 
öppnas, eller att antalet årskurser vid Vistaholms skola utökas och även omfattar årskurserna 
4 – 6, vidare så föreslår Johanna Rosengren att en gång byggs mellan förskolorna Sagan och 
Totus och att dessa båda förskolor slås ihop. 
 
Ulricehamns kommun har under en längre tid haft en positiv befolkningsutveckling, vilket 
bland annat medfört ett ökat behov av platser inom förskolan och skolan. Med anledning av 
detta har förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på en ny F-6-skola i 
centralorten. 
 
Vistaholms skola är en fristående skola och eventuella förslag på förändringar av skolans 
verksamhet, eller omfattning måste således tas upp med huvudmannen för Vistaholms skola. 
 
Inom förskoleverksamheten pågår ett arbete för att utöka antalet platser. Förskolan Tre 
Rosor byggs för närvarande ut och därutöver finns planer på en nybyggnation av en förskola 
vid Hester/Ryttershov. 
 
Det finns idag en gångväg mellan förskolorna Sagan och Totus. Verksamheten vid förskolan 
Sagan bedrivs i tillfälliga lokaler. De är planerade att avvecklas när den nya förskolan står 
färdig och därmed är det inte aktuellt att slå ihop förskolorna Sagan och Totus. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då ett arbete med att utöka 
antalet platser inom både förskolan och skolan redan pågår. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning då ett arbete med att utöka antalet platser 
inom både förskolan och skolan redan pågår. 
 
 
Ärendet 
Johanna Rosengren, Ulricehamn, föreslår i ett medborgarförslag att ännu en grundskola 
öppnas, eller att antalet årskurser vid Vistaholms skola utökas och även omfattar årskurserna 
4 – 6, vidare så föreslår Johanna Rosengren att en gång byggs mellan förskolorna Sagan och 
Totus och att dessa båda förskolor slås ihop. 
 
Ulricehamns kommun har under en längre tid haft en positiv befolkningsutveckling, vilket 
bland annat medfört ett ökat behov av platser inom förskolan och skolan. Med anledning av 
detta har förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på en ny F-6-skola i 
centralorten. Det är i nuläget inte klart när ett beslut tas. 
 
Vistaholms skola är en fristående skola och eventuella förslag på förändringar av skolans 
verksamhet, eller omfattning måste således tas upp med huvudmannen för Vistaholms skola. 



  2019/323, 2401/2019 2(2) 

I det fallet huvudmannen för skolan ställer sig positiv till förslaget får huvudmannen ansöka 
hos Skolinspektionen om att få utöka verksamheten. Skolinspektionen tar sedan beslut i 
ärendet. 
 
Inom förskoleverksamheten pågår ett arbete för att utöka antalet platser. Förskolan Tre 
Rosor byggs för närvarande ut och därutöver finns planer på en nybyggnation av en förskola 
vid Hester/Ryttershov. 
 
Det finns idag en gångväg mellan förskolorna Sagan och Totus. Verksamheten vid förskolan 
Sagan bedrivs i tillfälliga lokaler. De är planerade att avvecklas när den nya förskolan står 
färdig och därmed är det inte aktuellt att slå ihop förskolorna Sagan och Totus. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då ett arbete med att utöka 
antalet platser inom både förskolan och skolan redan pågår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga till årskurs 6 på 
Vistaholm 

 
Beslut lämnas till 
Johanna Rosengren 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola   
Verksamhetschef förskola 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 
 

Malin Molid Svenningsson Gunnar Scorénius 
Verksamhetschef förskola Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 07.05.2019 07:11:04
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:

Öppna ännu en grundskola eller förläng årsklasserna på vistaholms till åk.6. Det
finns för lite platser som det är i dags läget, detta gäller även förskola. Varför inte
bygga en gång mellan sagans förskola till totus och slå ihop dessa.

Förnamn: Johanna
Efternamn: Rosengren
E-post: johannaanttila@live.se
Adress: Nillas väg
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2019-09-05 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Information inför beslut om andelstal för mottagande av ensamkommande barn.  
Länsstyrelsen 2019-05-17 

2. Årsrapport för ungdomsmottagningen i Ulricehamn 2018. 2019/144  
3. Tertialrapport januari – april 2019 Sjuhärads samordningsförbund  
4. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2019 Miljö- och byggnämnden 2019-06-04  
5. Tertialrapport efter april samt prognos för 2019, Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 2019-05-17  
6. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-06-14  
7. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-06-04 
8. Protokoll från regionfullmäktige 2019-06-10 
9. Budget 2020 - Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 2019/410 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-06-26 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-09-05 
2018/787, löpnummer 2004/2019 
 
Sammanfattning 
1 Information inför beslut om andelstal för mottagande av ensamkommande barn. 
Länsstyrelsen 2019-05-17 
2 Årsrapport för ungdomsmottagningen i Ulricehamn 2018. 2019/144  
3. Tertialrapport januari – april 2019 Sjuhärads samordningsförbund 
4. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2019 Miljö- och byggnämnden 2019-06-04 
5. Tertialrapport efter april samt prognos för 2019, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2019-05-17 
6. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-06-14 
7. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-06-04 
8. Protokoll från regionfullmäktige 2019-06-10 
9. Budget 2020 - Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 2019/410 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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