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§ 

Planprioriteringslistan våren 2020 
Dnr 2019/603 

Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering våren 2020 
3 Planprioriteringslista våren 2020 
4 Planområdesöversikt Centrala Ulricehamn 
5 Planområdesöversikt Norra Ulricehamn 
6 Planområdesöversikt Södra Ulricehamn 
7 Planområdesöversikt Östra Ulricehamn 
8 Planområdesöversikt Marbäck Gällstad Mogden 
9 Planområdesöversikt Nitta Timmele Blidsberg Vist 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Tingslyckan 10 
"Markuslyckedreven" med inriktning att anpassa befintlig plan till utbyggnadsbehov. 
Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Annestorp 2:1 och 
Timmele 9:32 ”Timmele förskola” med inriktning att anpassa befintlig plan till 
utbyggnadsbehov. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 

Planuppdraget för Vegby 4:100 avslutas och tas bort från planprioriteringslistan. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-31 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslistan våren 2020 
Diarienummer 2019/603, löpnummer 3817/2019 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Tingslyckan 10 
"Markuslyckedreven" med inriktning att anpassa befintlig plan till utbyggnadsbehov. 
Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Annestorp 2:1 och 
Timmele 9:32 ”Timmele förskola” med inriktning att anpassa befintlig plan till 
utbyggnadsbehov. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Planuppdraget för Vegby 4:100 avslutas och tas bort från planprioriteringslistan. 
 
 
Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av 
planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus 
som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens 
övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att 
möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Detta innebär 
att kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som säkerställer behoven 
för skolan och omsorgerna. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och 
kommunens lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en lägre prioritet. Planer 
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i 
prioriteringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev Planprioritering våren 2020 
2 Planprioriteringslista våren 2020 
3 Planområdesöversikt Norra Ulricehamn 
4 Planområdesöversikt Södra Ulricehamn 
5 Planområdesöversikt Östra Ulricehamn 
6 Planområdesöversikt Marbäck Gällstad Mogden 
7 Planområdesöversikt Nitta Timmele Blidsberg Vist 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Eva Öhlund 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Planenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Miljö och samhällsbyggnad

 

 
 
 
 
 
Följebrev planprioriteringslista för Våren 
2020 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner och planprogram. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Planuppdragen har olika huvudsyften och en färgmarkering i listan visualiserar detta. 
Naturligtvis kan sedan ett planområde innehålla flertalet syften. 
 
Gult = bostäder 
Rött = vård / skola 
Grått = trafik /gata 
Blått = industri 
Brunt = centrum 
Grönt = park / fritidsområde 
 
Förslag på tillkommande uppdrag 
Förvaltningen ser behov av att ändra detaljplanen för Tingslyckan 10 "Markuslyckedreven" 
med inriktning att anpassa befintlig plan till de utbyggnadsbehov som finns. Behovet finns 
fastställt i lokalförsörjningsplanen.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplan för Annestorp 2:1 och Timmele 
9:32 ”Timmele förskola” med inriktning att anpassa befintlig plan till utbyggnadsbehov. 
Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Beslutade uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 5 uppdrag tillkommit i listan.  
 

Kommunstyrelsen
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Miljö och samhällsbyggnad

Planuppdraget Duvered 5:2 "Rönnåsen etapp 2"är tilldelat, detta då befintlig industrimark 
behöver justeras för att anpassas till dagens behov. En planändring pågår.  
 
Tre planbesked har kommit in sedan föregående planprioriteringslista, alla med positiva 
planbesked som följd tagna på delegation. Dessa är Stockrosen 1, Vedåsla 17:12 och 17:43 och 
Karsslätt 1-9 alla från STUBOs och gäller utveckling av befintliga bostadsområden.   
 
Även uppdraget på Ärlan 4 har lagts in i listan. Positivt planbesked gavs på detta uppdrag 
2018-12-14 på delegation men kom inte med i föregående planprioriteringslista. En 
planändring pågår. 
 
Avbrutna uppdrag 
Planuppdraget för Vegby 4:100 föreslås avslutas och tas bort från planprioriteringslistan, detta 
då uppdraget har varit vilande i över 5 år på grund av att ägaren inte velat driva processen. 
Möjlighet finns att ansöka om nytt planbesked ifall intresse finns av att ta fram en ny 
detaljplan i framtiden.  
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 5 uppdrag slutförts och således tagits bort från 
planprioriteringslistan. 
 
Norra Amerika 1 
Vist 10:24 m fl. Nytt reningsverk mm  
Stockrosen 1  
Skansen 1 och 2 
Varnums-Guntorp 3:39 
 
 
 

Sebastian Olofsson Eva Öhlund 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering våren 2020
Dpl = Detaljplan

Planp = Planprogram

Var Formalia Varför Vem Nuläge 2020 2021

PLANUPPDRAG Typ Beslut Syfte Motpart Status V H V H

På
gå
en
de

1 Bogesund 1:230, Stadsskogen 1:58 "Bergsäter" Dpl
KS 2016-09-08, Deleg.

2016-10-25
Nya bostäder, kommunal service, ca 50 tomter
totalt för området

Kommunen och privat Granskning våren 2020

2
Gällstad 1:132 "Nytt VO-boende i Gällstad gemensam
med ny förskola"

Dpl KS 2016-09-08 Nytt äldreboende och ny förskola Kommunen Granskning våren 2020, fördröjning pga omfattning

3 Duvered 5:2 "Rönnåsen etapp 2" Dpl KS 2017-06-01 Industrimark och volymhandel Kommunen Samråd hösten 2019
4 Ubbarp 8:16 "Del av Rönnåsen etapp 1" Dpl Deleg. 2019-09-11 Anpassning av industrimark Kommunen Antagande våren 2020
5 Tingslyckan 10 "Markuslyckedreven" Dpl NY Anpassning gruppboende Kommunen Från Lokalförsörjningsplanen
6 Ny förskola Blidsberg Dpl KS 2016-09-08 Ny förskola Kommunen Samråd våren 2020
7 Tegelbruket Daltorp "ByggArvid" Dpl KS 2017-02-06 Nya bostäder, ca 300 lgh Privat Samråd hösten 2019, förändring tid pga omfattning
8 Tegelbruket 2 och 5 "Erik Larsson" Dpl Deleg. 2018-04-27 Nya bostäder Privat Samråd hösten 2019, förändring tid pga omfattning
9 Hester 5:20 "Herralyckedreven" Dpl Deleg. 2017-05-10 Nya bostäder, ca 35 tomter Privat Granskning hösten 2019

10 Brunnsbo 6 m fl. "Voten" Dpl KS 2016-12-01 Nya bostäder, ca 95 lgh Privat Samråd hösten 2019
11 Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter" Dpl Deleg. 2018-06-26 Nya bostäder Privat Samråd hösten 2019
12 Stockrosen 1, etapp 2 Dpl Deleg. 2019-10-16 Nya bostäder samt ev. kommunal service Kommunen
13 Sanatorieskogen 1:3 m fl "Lassalyckan" Dpl Deleg. 2018-10-01 Fritidsanläggning, hotell Privat Antagande hösten 2019

14 Sanatorieskogen 1:31 m.fl. Dpl KS 2018-11-01
Nya bostäder, ca 60 villor, 20 radhus, 60
lägenheter samt ev. kommunalservice

Kommunen Undersökningar påbörjas våren 2019

15 Grodparken Dpl KS 2016-12-01 Utformning av park, gator, service mm Kommunen Uppstart våren 2019
16 Verkstaden 1 Dpl Deleg. 2017-10-09 Industrimark UEAB Samråd hösten 2019

17 Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 "Timmele förskola" Dpl NY Anpassning förskola Kommunen Från Lokalförsörjningsplanen

18 Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen" Dpl KS 2016-09-08 Handel / Kontor / Bostäder Kommunen m.fl. Inledande arbete påbörjat
19 Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" Dpl KS 2016-09-08 Trafiklösning Kommunen Inledande arbete påbörjat
20 Holmared 1:25 Dpl Deleg. 2018-12-20 Industrimark Privat Samråd våren 2020
21 Nord-Afrika 1, 10 mfl Dpl KS 2017-06-01 Bostäder Privat Samråd våren 2020
22 Vedåsla 17:12 och 17:43 Dpl Deleg. 2019-10-31 Bostäder STUBO
23 Karlslätt 1-9 Dpl Deleg. 2019-10-25 Bostäder STUBO

24 Snipe 2:6 Dpl KS 2018-11-01
Nya bostäder, ca 30 villor, 30 radhus, 30
lägenheter samt ev. kommunalservice

Kommunen Undersökningar påbörjas hösten 2019

25 Ubbarp 8:16 mfl. "Övre Borgmästarehagen" Dpl KS 2019-06-03 Bostäder mm Kommunen Undersökningar påbörjas hösten 2019.
26 Skottek 1:10 m.fl. Dpl Deleg. 2018-10-01 Camping mm. Privat Start hösten 2019
27 Frännarp 3:4 Dpl Deleg. 2018-10-01 Industri/lagerverksamhet Privat Påbörjas hösten 2019
28 Bog 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" Dpl KS 2014-10-06 Nya bostäder, ca 80 lgh STUBO Samråd våren 2019, avvaktar delvis pga skolutredning
29 Härstorp 5:12, Fotåsen Dpl KS 2018-01-08 Bostäder Privat Undersökningar pågår
30 Alängen 3 "Toyota" Dpl KS 2017-01-04 Sällanvaruhandel, möjliggöra uppställning Privat Antagande våren 2020

31 Resedan 5 och 8 m fl. "Montessoriskolan" Dpl SMB 2014 Tillbyggnad skolverksamhet, bostäder tillkommit Privat Samråd våren 2020, utökat område

32 Slingan 1 "B & B Tools" Dpl KS 2012-02-06 Höjning av höjdbegränsning Privat Antagande våren 2020, förändrad planprocess
33 Ärlan 4 Dpl Deleg. 2018-12-14 Bostäder Privat Antagande våren 2020

34 Hökerum 7:7 m fl. "Mogdens fritidshusområde" Dpl KSAU 2008-05-12 Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätterna Privat Samråd våren 2020

35 Varnums-Torp 1:34 Dpl Deleg. 2017-10-30 Bostäder Privat Antagande våren 2020
36 Marbäck 13:20, 13:42 Dpl Deleg. 2018-07-11 Bostäder Privat Samråd hösten 2019
37 Planprogram Järnvägsområdet Planp KS 2017-06-01 Översiktlig planering av området Kommunen Samråd våren 2020
38 Björnen 6 m.fl Dpl KS 2019-05-02 Bostäder mm. Kopplad till Tegelbruket. Kommunen STUBO Start våren 2020
39 Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl "Bäckebotomt" Dpl KS 2016-09-08 Nya bostäder Kommunen Start våren 2021

V
ila

nd
e

40 Tingslyckan 8 Dpl KS 2018-11-01 Uppdatering skola mm Kommunen Avvaktar skolutredning
41 Sågen 1 Dpl Deleg. 2018-01-05 Utvecklingsmöjligheter för bef. industri Privat Avvaktar återkoppling kund
42 Australien 3 "Gamla UT-huset" Dpl KS 2012-03-05 Nya bostäder, ca 30 nya lägenheter Privat Avvaktar återkoppling kund
43 Gällstad 1:110 Dpl KS 2017-11-02 Församlingsverksamhet/Bostäder Privat Avvatkar kund
44 Planprogram för Granhagen Planp KSAU 2009-06-01 Bostäder, service, ca 500-700 tomter Kommunen Avvaktar markförvärv
45 Kina 14 "Nämndhuset" Dpl KS 2012-10-08 Nya bostäder Kommunen Avvaktar eventuell fastighetsförsäljning



46 Domherren 3 Dpl KS 2018-11-01 Nya bostäder Privat Avvaktar kund
47 Järnvägsomr delområde mellan Dpl KS 2016-09-08 Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
48 Järnvägsomr delområde söder Dpl KS 2016-09-08 Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
49 Järnvägsomr delområde norr Dpl KS 2016-09-08 Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
50 Delområde uppdatering 1 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 Underlätta bygglov Kommunen Vilande
51 Delområde uppdatering 2 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 Underlätta bygglov Kommunen Vilande
52 Delområde uppdatering 3 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 Underlätta bygglov Kommunen Vilande
53 Delområde uppdatering 4 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 Underlätta bygglov Kommunen Vilande
54 Delområde uppdatering 5 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 Underlätta bygglov Kommunen Vilande
55 Ubbarp 8:24 "Återvinningsstation Övreskog" Dpl KS 2016-09-08 Ny återvinningsstation, mm UEAB Vilande

Lo
ka
lis
er
in
gs

ut
re
dn
in
ga
r Ny skola F-6 Ulricehamn KS 2018-06-04 Skolverksamhet Kommunen Lokaliseringsutredning pågår

Ny skola 7-9 Ulricehamn KS 2018-06-04 Skolverksamhet Kommunen Lokaliseringsutredning pågår
VO-boende för äldre Ulricehamn KS 2018-06-04 VO-boende Kommunen Lokaliseringsutredning pågår
Nya lokaler räddningstjänsten KS 2018-11-01 Räddningsstation Kommunen Lokaliseringsutredning pågår
Utökning förvaltningslokaler NY Kontorsarbetsplatser Kommunen Lokaliseringsutredning pågår

V
ila

nd
e





Bergsäter

Sanatorieskogen 1:31 m.fl. Fållorna

Skottek 1:10 Camping

Stockrosen 1

Sanatorieskogen 1:3
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§  
 

Handlingsplan till kulturstrategi 2019-2021 
Dnr 2019/524 
 
 
Sammanfattning 
Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi för Ulricehamns kommun, den framtagna strategin antogs av 
kommunfullmäktige 2019-01-31 § 14. I samband med detta beslutades även att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och 
preciseras vad som ska göras.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-16 från tf servicechef 
2 Handlingsplan till kulturstrategi 2019-2021 
  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Handlingsplan till kulturstrategi 2019–2021 antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-16 

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan till kulturstrategi 
2019-2021 
Diarienummer 2019/524, löpnummer 3116/2019 
 
Sammanfattning 
Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi för Ulricehamns kommun, den framtagna strategin antogs av 
kommunfullmäktige 2019-01-31 § 14. I samband med detta beslutades även att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och 
preciseras vad som ska göras.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan till kulturstrategi 2019–2021 antas. 
 
 
Ärendet 
Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi för Ulricehamns kommun. Beredningen arbetade med uppdraget 
under 2017 och 2018, den framtagna strategin antogs av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 
14. I samband med detta beslutades även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciseras vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan rymmas inom budget så ska 
även resursbehovet redovisas. 
 
En arbetsgrupp, ledd av kommunens kulturstrateg, med kultursekreterare samt 
representanter från Allmänkultur och bibliotek, Ungas fritid, Musikskolan, Näringsliv 
Ulricehamn AB och kansliet har arbetat med handlingsplanen och tagit fram ett förslag. 
Handlingsplanen och aktiviteterna/uppdragen är kopplade till den befintliga strategin och 
gäller för tidsperioden 2019–2021, de är tids- och ansvarssatta för att kunna följas upp via 
Stratsys. Handlingsplanens uppdrag/aktiviteter medför inget ökat resursbehov, utan löses 
inom ram. 
 
Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan till kulturstrategi 2019-2021 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhetschefer inom sektor lärande 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken   
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf sektorchef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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1 Bakgrund 
Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi. Särskilt fokus ligger på barn och ungas rätt till kultur. Strategin anger 
ramar och spelregler för kommunens arbete med kulturfrågor. Beredningen tog fram en 
strategi som konkretiserades i fyra strategiområden. Strategin antogs av kommunfullmäktige 
2019-01-31 och sträcker sig fram till och med 2021.  

Strategin tar sin utgångspunkt i de nationellt och regionalt framtagna dokumenten; ”Nya 
nationella kulturpolitiska mål”, ”En mötesplats i världen – kulturstrategi för Västra 
Götaland”, ”Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019” och ”Kulturplan för 
Boråsregionen 2016–2019”. 

Beredningen valde fyra strategiområden som arbetet med kultur ska fokusera på:  

 
 Barn-och ungdomskultur  

 Kulturella och kreativa näringar  

 Gränsöverskridande kulturarbete  

 Bevara och utveckla vårt kulturarv  
 
För att Ulricehamns kulturstrategi ska bli verklighet arbetar vi utifrån Västra 
Götalandsregionens fem strategiska områden; Vidgat deltagande, Gynna nyskapande, 
Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken, Öka internationaliseringen.  

I samband med antagandet av strategin beslutades det att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte hanteras i nuvarande budget så får 
förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa 
genomförandet (KF 2019-01-31, § 14). 

2 Syfte 
Kulturstrategins långtgående syfte är att skapa ett rikt och levande kulturliv för kommunens 
alla invånare. Genom strategin tydliggörs kulturens förutsättningar och viljeinriktningen i 
kommunen. 

Handlingsplanens syfte är att på sikt säkerställa kulturstrategin genom olika uppdrag. Av 
planen ska framgå vem som ansvarar för att uppdragen blir utförda och insatser/aktiviteter 
som ska genomföras under given tidsram. 
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3  Genomförande  

Strategiområde Barn-och ungdomskultur 
Ur strategin: 7.1 Barn-och ungdomskultur  
 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så 
sätt spegla efterfrågan. Barn och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig.  

Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och ungas delaktighet inom kulturen.  

Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan.  

Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen.  

Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över kulturutbudet.  

Fler mötesplatser för ungdomar.  

 7.1 
Barn-och 
ungdomskultur  
  

 Uppd
rag 

 Tidsr
am 

 Ansvar 

   Musik
skolan erbjuder 
undervisning i 
musik och andra 
konstformer. 

 2019–
2021 

 Musiksko
lan 

   I 
samband med 
byggandet av nytt 
bibliotek upprättas 
metoder för att ta 
tillvara barn och 
ungas idéer om 
utformandet av 
mötesplatser och 
utvecklandet av 
kulturutbudet 

 2019–
2021 

 Bibliotek
/allmänkultur 

   Kultur
program för barn & 
unga genomförs 
enligt kulturtrappan 
inom 
skolverksamhet och 
på barnens fritid 

 2019–
2021 

 Bibliotek
/allmänkultur 
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   Ungas 
fritid erbjuder ett 
varierat utbud av 
kulturaktiviteter 

 2019–
2021 

 Ungas 
fritid 

  

Läsåret 2018 - 2019 erbjuder Musikskolan förutom musik även undervisning i teater, show, 
bild/form och film/foto. Detta har visat sig uppskattat av barnen och musikskolan fortsätter 
även 2019–2021 med ett angeläget utbud utifrån barns- och ungdomars idéer och intressen.  

Enligt Kulturtrappan ska varje barn, från 5-års ålder i förskolan till årskurs 9, ta del av minst 
ett skolkultursevenemang per år under skoltid. Skolkulturen kan vara scenkonst av olika slag 
och eget skapande. Ett varierande kulturutbud erbjuds även utanför skolan med ett angeläget 
utbud utifrån barns- och ungdomars intressen.  

Ungas fritid erbjuder mötesplatser och aktiviteter för unga från årskurs 4 upp till årskurs 3 i 
gymnasiet. Ungdomarna själva är med och formar innehållet och utbudet i verksamheten, till 
exempel genom Unga ledare. Ungas fritid erbjuder även öppen verksamhet på nybörjarnivå i 
musikinstrument, musikstudioinspelning, filmskapande samt andra typer av konstformer 
och nyttjar också ny teknik. 

Strategiområde Kulturella och kreativa näringar 
Ur strategin: 7.2 Kulturella och kreativa näringar  

Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin 
attraktivitet. Dessa näringar kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap 
och företagande.  

Ulricehamns kommun ska arbeta med främjandet av kulturella och kreativa näringar.  

Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv som kommunen ska 
fånga upp och ta tillvara.  

Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter för att anordna 
arrangemang.  

Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att 
underlätta för arrangörer.  

Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.  

 
 7:2 
Kulturella och 
Kreativa 
näringar 
(KKN) 

 Uppdrag  Tid
sram 

 Ansvar 
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  Skapa arrangemang och 
mötesplatser för KKN 

 201
9–2020 

Näringsliv Ulricehamn 
AB 

  

   Ta fram en 
handbok för 
evenemangsarrangörer 

 202
0 

Näringsliv Ulricehamn 
AB 

   Kulturarran
görer erbjuds rådgivning 
och viss hjälp att 
synliggöras i 
gemensamma 
marknadsföringskanaler 

 201
9–2021 

 Kultur & 
fritid, Näringsliv 
Ulricehamn AB 

   Det nya 
stadsbiblioteket ska bli en 
mötesplats för olika 
aktörer i kommunen 

 201
9–2021 

 Bibliotek
/allmänkultur 

 
Näringsliv Ulricehamn AB arbetar kontinuerligt med flera olika företagsnätverk för att öka 
samverkan mellan kommun, företag och föreningar. 

”En dörr in” för evenemangsarrangörer, en handbok kommer att tas fram. Där kommer 
finnas information om allt från vilka tillstånd som behövs, tillståndsförfarande, 
säkerhetsplan, miljö/hållbarhet, samarbete med andra offentliga organisationer som 
räddningstjänst, mark & exploatering m.fl.  

Strategiområde Gränsöverskridande samarbete 
Ur strategin 7.3 Gränsöverskridande samarbete  

Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång 
och utveckling.  

Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna.  

Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser.  

Samverkan ska gälla internt inom kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen.  

Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete.  

Kommunen ska genom samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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7.3 
Gränsöverskridande 
samarbete  
  

 Uppd
rag 

 Ti
dsram 

 Ansvar 

  Genomföra 
tillväxtprojektet 
Gränsbygd i 
Sjuhärad i 
samarbete med 
Svenljunga och 
Tranemo 
kommuner 

 20
19–2020 

Bibliotek/allmänkultur 

  Mötesplatser för 
interkulturell dialog 
främjas i samarbete 
med föreningsliv 
och studieförbund  

 20
19–2021 

 Ungas 
Fritid 

  Regelbundna 
avstämningsmöten 
mellan Näringsliv 
Ulricehamn AB och 
verksamhet Kultur 
& fritid genomförs 

 20
20–2021 

 Näringsli
v Ulricehamn AB, 
Kultur & fritid 

   Forme
r för samarbete 
mellan Kultur & 
Fritid och Lärande 
tas fram 

 20
19–2020 

 Musiksko
lan, Bibliotek/ 
allmänkultur 

   Upprä
tthålla samarbete 
mellan kommunen, 
Västra 
Götalandsregionen 
och 
Kommunalförbund  

 20
19–2020 

 Kultur & 
fritid, Musikskolan, 
bibliotek/ 
allmänkultur 

   Stöttn
ing till föreningar 
genom 
handläggning av 
bidragsärenden och 
samordning av två 
nätverksträffar per 

 20
19–2021 

 Kultur & 
fritid  
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år för 
kulturföreningar 

   Upprä
tthålla stöttning i 
form av 
projektmedel till 
studieförbund för 
att genomföra 
kultur för äldre 

 20
19–2021 

 Kultur & 
fritid 

   Delta i 
nätverksträffar 
mellan kultur & 
fritid och 
studieförbund 

 20
19–2021 

 Kultur & 
fritid 

 
Gränsbygd Sjuhärad- är ett projekt som samordnas mellan Ulricehamn, Tranemo och 
Svenljungas kommuner för att uppmärksamma en historisk händelse. Det innebär även 
metodutveckling för samarbete över kommungränserna i samverkan med föreningslivet. 
 
Familjelördagarna är ett koncept för att skapa mötesplatser för interkulturell dialog på olika 
nivåer utanför centralorten Ulricehamn. 

Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv 
Ur strategin: 7.4 Bevara och utveckla vårt kulturarv  

Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är 
viktigt att kulturarvet ses som en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara.  

Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare.  

Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen.  

När fler kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse 
för nutidens, gårdagens och framtidens samhälle.  

Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 

  
7.4 Bevara och 
utveckla vårt 
kulturarv  
  

 Uppdrag  Tid
sram 

 Ansvar 

   Delta i 
arbetet med ny 

2019–2021 Kultur & fritid  
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översiktsplan, 
vindkraftsplan och 
kulturmiljöärenden i 
samhällsplaneringen 

   Stöttning till 
föreningar genom 
handläggning av 
bidragsärenden 
(kostnadskrävande 
projekt) och samordning 
av nätverksträffar för 
hembygdsföreningar 

 201
9–2021 

 Bibliotek
/allmänkultur 

   Genomföra 
programverksamhet i 
syfte att lyfta kulturarvet 

 201
9–2021 

 Bibliotek
/allmänkultur 

  Flytta föremålssamlingen 
till tillgängliga, 
ändamålsenliga lokaler 

 202
0–2021 

 Kultur & 
fritid 

 

Det är viktigt att verksamheten för kultur och fritid är delaktiga i arbetet med framtagande av 
översiktsplan, och även är remissinstans i övrig samhällsplanering.  

En del i kommunens kulturarvsarbete sker genom den museisamling som finns. Att arbeta 
aktivt med samlingen anges i museilagen, och nya lokaler kommer att underlätta för arbetet.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-11-18 
Sida 1 av 1 

§ 

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och 
cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad 
Dnr 2019/509 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag av den 6 september 2019 föreslår Henrik Rytterås att det byggs en 
gång- och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad eller att det anläggs en 
grusgång på samma sträcka. 

Väg 157 genom Gällstad är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. 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 grusgång på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade 
trafikanter under en stor del av året har svårt att använda grusgången 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 grusgång. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen 

i Gällstad samt att det byggs en trottoar 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser byggandet av en gång- 
och cykelväg då objektet finns med i kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar. 

Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggandet av en grusgång utmed sträckan 
med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg prioriteras före utbyggnad 
av en grusgång.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-10-21 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bygga en gång- och cykelväg mellan macken och 
Boarpsvägen i Gällstad 
Diarienummer 2019/509, löpnummer 3724/2019 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag av den 6 september 2019 föreslår Henrik Rytterås att det byggs en 
gång- och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad eller att det anläggs en 
grusgång på samma sträcka. 
 
Väg 157 genom Gällstad är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. 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 grusgång på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade 
trafikanter under en stor del av året har svårt att använda grusgången 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 grusgång. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser byggandet av en gång- 
och cykelväg då objektet finns med i kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar. 
 
Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggandet av en grusgång utmed sträckan 
med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg prioriteras före utbyggnad 
av en grusgång.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag av den 6 september 2019 föreslår Henrik Rytterås att det byggs en 
gång- och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad eller att det anläggs en 
grusgång på samma sträcka. 
 
Väg 157 genom Gällstad är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare. 
Kommunen för kontinuerligt en dialog med Trafikverket och Västra Götalandsregionen, som 
är ansvarig myndighet för den regionala infrastrukturplaneringen, kring prioritering av 
åtgärder utmed det statliga vägnätet. Oavsett om en fullgod gång- och cykelväg eller enbart 
en grusgång anläggs kommer mark som kommunen inte förfogar över behöva tas i anspråk. 
 
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. 
 
Före och efter den föreslagna sträckan finns utbyggd gång- och cykelväg. Att enbart anlägga 
en grusgång på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter under en stor del 
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av året har svårt att använda grusgången 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 grusgång.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen 
i Gällstad samt att det byggs en trottoar 

Beslut lämnas till 
Henrik Rytterås 
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: 06.09.2019 17:57:53
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,
Vad sägs om att faktiskt bygga gång och cykelväg mellan macken och
Boarpsvägen i Gällstad?
Det hela har börjat likna en fars...
Förresten, det började det Likna redan för 10år sedan...
Smidigt förresten att inte samverka det projektet med utbyggnationen av VA som
gjordes på samma
sträcka...

Varför byggs inte trottoaren?
Enligt ledningen på UEAB så var pengarna för detta projekt öronmärkta redan för
flera år sedan?

Snälla, ta detta på allvar någon gång. Gällstad vill ha sin trottoar. Vi är t.o.m. så
desperata att vi ber om en grusgång. För att det inte händer något!

Förnamn: Henrik
Efternamn: Rytterås
E-post: Henrik_rytteras@live.com
Adress: Frölunda 104



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-11-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2019-12-02 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-09-25 
2. Protokoll från regionfullmäktige 2019-10-08  
3. Delårsrapport 2019 Tolkförmedling Väst 
4. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-10-18 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-10-30 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2019-12-02 
2018/787, löpnummer 3484/2019 
 
Sammanfattning 

1. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-09-25 
2. Protokoll från regionfullmäktige 2019-10-08  
3. Delårsrapport 2019 Tolkförmedling Väst 
4. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-10-18 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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