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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplaneändring för kvarteret Ärlan, som berör fastigheten Ärlan 4, antas. 

Sammanfattning 
En planändring kommer att göras för detaljplanen kvarteret Ärlan. Syftet med planändringen 
är att på fastigheten Ärlan 4, som är den del som omfattas av planändringen möjliggöra för 
två lägenheter på vindsvåningen som enligt gällande detaljplan inte får brukas som bostad. I 
dagsläget inryms ett trevåningshus på fastigheten och bestämmelsen om att byggnaden 
maximalt får vara tre våningar förhindrar att vindsvåningen inreds. Planändringen kommer 
att tillåta att vindsvåningen kan användas som bostad och syftet med detaljplanen kommer 
således inte ändras. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-13 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen 34-04-06 
3 Granskningsutlåtande Ärlan 4 
4 Komplettering till planbeskrivning antagande Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, Ulricehamn 
5 Planbeskrivning Kvarteret Ärlan i Ulricehamn 
6 Plankarta antagande Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, Ulricehamn 
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En planändring kommer att göras för detaljplanen kvarteret Ärlan. Syftet med planändringen 
är att på fastigheten Ärlan 4, som är den del som omfattas av planändringen möjliggöra för 
två lägenheter på vindsvåningen som enligt gällande detaljplan inte får brukas som bostad. I 
dagsläget inryms ett trevåningshus på fastigheten och bestämmelsen om att byggnaden 
maximalt får vara tre våningar förhindrar att vindsvåningen inreds. Planändringen kommer 
att tillåta att vindsvåningen kan användas som bostad och syftet med detaljplanen kommer 
således inte ändras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplaneändring för kvarteret Ärlan, som berör fastigheten Ärlan 4, antas. 

Ärendet 
En ändring av detaljplanen kvarteret Ärlan för fastigheten Ärlan 4 behöver tas fram för att 
möjliggöra att vindsvåningen kan brukas som bostad eftersom gällande detaljplan endast 
medger tre våningar. Planändringen strider inte mot syftet för gällande detaljplan.  

Beslutsunderlag 
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Granskningens genomförande  
Ärlan 4 har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 2019-11-20 
– 2019-12-11. Granskningshandlingar och underrättelse har sänts till berörda sakägare, 
kommunala och statliga myndigheter och organ.  

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

Under granskningstiden har 3 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingar skickas till KS för antagande.  

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

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Lantmäteriet anser att det bör göras ett tillägg i plankartan för de bestämmelser som 
upphävs. Kommunen anser dock att det blir tydligare att dessa endast redovisas i 
kompletteringen till planbeskrivningen.   

Statliga verk och myndigheter 

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

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

2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet har inte kunnat finna någon planbeskrivning tillhörande 

planändringen.  
Kommentar: Kompletteras. I handlingarna ska en planbeskrivning till 
ändringen finnas, ”Komplettering till planbeskrivning granskning Ärlan 4, 
Järnvägsgatan 6, Ulricehamn”.  

 
 Planändringen innebär att befintlig planbestämmelse angående högsta tillåtna 

antal våningar ersätts med en bestämmelse om högsta nockhöjd. Det noteras att 
bestämmelsen är kryssad i plankartan. Det bör dock göras ett tillägg bland de 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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tillkommande planbestämmelserna där framgår att denna bestämmelse upphävs. 
Kommentar: Noteras. Kommunen bedömer att ett tillägg skulle bli otydligt då 
bestämmelsen är handritad i plankartan men hade blivit digital i 
teckenförklaringen för planbestämmelserna. Kommunen hänvisar istället till 
kompletteringen till planbeskrivningen där de planbestämmelser som upphävs 
redovisas under ”Egenskapsbestämmelser som slutar gälla”.  

3. Trafikverket 
 Trafikverket har inga synpunkter.  

Kommentar: Noteras.  

 

 

Sebastian Olofsson                           My Andreasson 
Samhällsbyggnadschef                    Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad            Planenheten 
                                                              Miljö och samhällsbyggnad       



 

Ändring av detaljplan för del av Kvarteret Ärlan. Berörd 
fastighet:  
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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 för ändringen hör 
följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala         

1:1 000  
 Förslag till ändring i och tillägg till 

stadsplanen 34-04-06 
 Planbeskrivning 47-02 14 
 Komplettering till planbeskrivning  

med konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

 
Övriga handlingar/ utredningar:  
 Fastighetsförteckning  
 Grundkarta  

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detta dokument ska läsas tillsammans med 
stadsplanen från 1934-04-06 och 
planbeskrivning till Stadsplan för kvarteret 
Ärlan 1947-02-14 som syftar till att förtydliga 
de ändringar som görs i detaljplanen.    

Syftet med planändringen är att på fastigheten 
Ärlan 4, som är den del som omfattas av 
planändringen (se bild 1) möjliggöra för två 
lägenheter på vindsvåningen som enligt 
gällande detaljplan inte får brukas som bostad. 
I dagsläget inryms ett trevåningshus på 
fastigheten och bestämmelsen om att 
byggnaden maximalt får vara tre våningar 
förhindrar att vindsvåningen inreds.  

Planändringen kommer att tillåta att 
vindsvåningen kan användas som bostad och 
syftet med detaljplanen kommer således inte 
ändras.  

 
Bild 1. Gällande detaljplan för Kvarteret Ärlan med 
fastigheten som berörs av planändringen markerad. 

ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH 
PROCESS  
För ett geografiskt område kan det bara finnas 
en detaljplan som reglerar de ändamål och 
bestämmelser som gäller för området. Med 
ändring av detaljplan kan kommunen göra 
justeringar av planen som behövs för att 
planen ska bli mer funktionell. När ändring av 
detaljplan vunnit laga kraft så är det beslutade 
ändringar som gäller. En detaljplaneändring 
görs eftersom ändringen är förenlig med 
planens syfte, planbestämmelser och inte 
innebär några olägenheter.  

Planprocessen kommer att genomföras med ett 
standardförfarande. Enligt plan- och bygglagen 
(PBL) (2010:900) 5 kap. 7 § ska myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda m.fl. som 
har ett väsentligt intresse av planen beredas 
tillfälle till samråd. Synpunkter på planen kan 
lämnas flera gånger under planprocessen. 
Mellan de olika skedena redovisas de 
framförda synpunkterna. Politiska beslut tas 
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om ändringar och om hur det fortsatta arbetet 
ska bedrivas.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Fastigheten Ärlan 4 är belägen på 
Järnvägsgatan 6 i centrala Ulricehamn och 
angränsar i väst mot Bogesundsgatan. Den är 
cirka 850 m2. 

Markägande 
Fastigheten är i privat ägo.  

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden.  

Planen berör inte heller området som 
behandlas i MB 4 kap. ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”.  

Enligt kap. 5 i MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas, vilket beskrivs 
under ”Konsekvensbeskrivning”.  

NULÄGESBESKRIVNING  
De planbestämmelser som slutar att gälla efter 
att planändringen vunnit laga kraft har 
kryssats i plankartan. De tillkommande 
bestämmelserna visas under ”Tillkommande 
planbestämmelser”.  I dagsläget är endast 
fastigheten Ärlan 4 gällande då resterade 
detaljplan är ersatt av Kvarteret Ärlan 3 2009-
10-04 och Ärlan 1 m.fl. 2005-10-04 vilket 
visualiseras i plankartan.  

DETALJPLANEÄNDRINGENS 
INNEBÖRD 
BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Utformning 
Utformningen kommer att ändras genom att 
tillåta takkupor med tillhörande balkonger på 

den västra sidan av byggnaden, vilket visas 
under ”Ritningar” (sida 7–8). Takkupor 
kommer också att uppföras på den östra sidan.     

GATOR OCH TRAFIK 

Parkering 
Antalet parkeringsplatser ska följa 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

El, tele, bredband och värme 
Fastigheten har goda tekniska förutsättningar 
och är ansluten till fjärrvärme och el från 
UEAB, det finns även möjlighet till utökad 
anslutning. Bredband sköts av Telia.   

TILLKOMMANDE PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Ingen allmän plats ingår i planområdet men 
kommunen är huvudman för allmän som 
angränsar till planområdet. 

Kvartersmark 
Planändringen medger ingen förändring av 
användningen inom planområdet.    

Egenskapsbestämmelser 
Efter detaljplaneändringen kommer höjden 
regleras med en nockhöjd på +198 meter över 
havet.  

f3, medger att takkupor som avviker från 
takvinkeln, med tillhörande balkonger, får 
uppföras på byggnadens västra sida och 
maximalt uppta 50% av takets långsida. 

Egenskapsbestämmelser som slutar gälla 
Egenskapsbestämmelser som slutar att gälla 
när detaljplaneändringen vinner laga kraft är 
beteckningen III, byggnad får uppföras med 
tre våningar. Bestämmelsen om högsta 
byggnadshöjd på 10,8 meter kommer ändras 
till nockhöjd i meter över havet.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplaneändringen 
är 5 år från dagen den vinner laga kraft.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-
10-29. I översiktsplanen pekas aktuellt 
planområde ut som ett område för möjlig 
förtätning i centrum. Genom förändrad 
användning eller kompletterande bebyggelse 
kan fler bostäder anordnas i centrala lägen, 
både sammanhängande och på enstaka tomter. 
I översiktsplanen förtydligas att många av de 
bebyggelselägen som föreslås saknar närmare 
planeringsunderlag och att det krävs nya eller 
ändrade detaljplaner av de fastigheter som inte 
medger en tillräcklig byggrätt. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Den fördjupade översiktsplanen Växtplats 
Ulricehamn från 2008 förordar en förtätning 
av staden. Kommunen ska eftersträva en 
ökning av bostäder som klarar områdets 
tillgänglighetskrav. Byggnationer inom 
centrumområdet ska anpassas i skala och form 
så att det inte strider mot kulturmiljövärdena. 
Särdragen i stadsstrukturen och utformningen 
av byggnader ska bevaras inom området. 

DETALJPLAN 
Gällande detaljplan Kvarteret Ärlan 1947-02-
14 tillåter (inom området som omfattas av 
planändringen) BS (B1 i digitaliseringen), 
bostäder som byggnadsnämnden kan medgiva 
inredande av samlingssalar och garage samt 
lokaler för hantverk och handel.  

III, medger att byggnaden får uppföras i tre 
våningar som inte får uppföras till högre höjd 
än 10,8 meter.  

Bestämmelsen prickmark medger att marken 
inte får bebyggas. Ringprickig mark (b1 i 
digitaliseringen), medger att området inte får 
bebyggas men utrymmet får användas på ett 
sätt som byggnadsnämnden anser lämpligt. 
Gårdsplanet får dock inte förläggas högre än i 
jämnhöjd med gata intill tomt.  

Takvinkeln får vara 30 grader, vilket är takets 
befintliga vinkel.  

f1, medger att marken får bebyggas med 
sammanbyggda hus. f2, medger att byggnad av 
trä inte får uppföras.  

 

Bild 2. Digitalisering av stadsplan Kvarter Ärlan 1947-02-
14.21 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Fastigheten omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård.  

Riksintresse Kommunikationer 
Detaljplanen ligger inom området för 
åtgärdsvalsstudie för framtida 
höghastighetsbana mellan Stockholm och 
Göteborg.  

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Ärlan 4 omfattas inte av något 
vattenskyddsområde.  

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap. råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Åsunden gäller strandskydd 
med 300 meter. Strandskyddet sträcker sig 
från strandlinjen både ut i vattnet och upp på 
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land. För detaljplan kvarteret Ärlan gäller inte 
strandskyddet då planen vann laga kraft innan 
strandskydd infördes.   

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Fastigheten som omfattas av ändringen består 
av hårdgjord yta och en byggnad som tar upp 
en stor del av fastigheten.  

 
Bild 3. Drönarfoto över planområdet 

Geoteknik  
Marken består av morän och blockighet.  

Markföroreningar 
Området är inte bedömt som ett potentiellt 
förorenat område enligt Länsstyrelsens EBH-
stöd.  

Historik 
Bogesundsgatan karaktäriseras av 1900-talets 
sten- och tegelarkitektur från skilda perioder. 
Byggnaden som står på fastigheten var 
färdigställd 2016 och användes innan dess till 
parkering och grönområde (se bild 6.). 

 
Bild 4. Historiska ortofoton, 1960. 

Radon 
Området är ett normalriskområde för radon.  

Risk för höga vattenstånd 
Bedömningen är att det inom planområdet inte 
finns risk för påverkan av höga vattenstånd då 
kommunens maxnivå för översvämningar 
ligger på +166 meter över havet och 
planområdet ligger mellan 180–187 meter över 
havet.   

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Fastigheten är idag bebyggd med ett 
flerbostadshus i tre våningar. Områdena kring 
fastigheten är detaljplanelagda för bostäder, 
centrumbebyggelse och kontor.   

Skola, varuaffär, vård 
Fastigheten ligger några 100 meter från flera 
förskolor och grundskolor. 
Tingsholmsgymnasiet ligger 1,5 kilometer bort. 
Det finns även närhet till ett flertal affärer och 
vårdcentralen ligger cirka 100 meter från 
fastigheten.  

FRIYTOR 

Rekreation 
I närheten av området finns flera 
rekreationsområden och flera anlagda parker, 
som Grodparken, Sten Stureparken, 
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Ulricaparken och Ekhagen finns några 100 
meter från fastigheten. Området ligger även 
några 100 meter från Åsunden och cirka 1,5 
kilometer från idrott- och friluftsområdet 
Lassalyckan.   

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheten angränsar till Bogesundsgatan och 
Järnvägsgatan som båda är kommunala gator.  

Kollektivtrafik 
Ulricehamns busstation, vilken är den 
viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, ligger cirka 200 meter från 
fastigheten.  

Parkering 
I dagsläget finns 10 parkeringsplatser inom 
fastigheten.  

Götalandsbanan 
Området kan eventuellt beröras av de framtida 
sträckningarna av den tänkta Götalandsbanan. 
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En trafikbullerkartering har gjorts för hela 
kommunen och två meter upp vid fasaden 
längs Bogesundsgatan beräknas värden till 64 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och vid fasaden 
längs Järnvägsgatan beräknas värden till 60 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Vid fasadens östra 
sida beräknas värden till 51 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och vid fasadens norra sida beräknas 
värden till 51 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Befintliga lägenheter är utformade så att det 
finns en tyst sida för hälften av bostadsrummet 
och balkonger är inglasade. En 
lämplighetsprövning görs för den ändring som 
avses, krav gällande buller berör alltså endast 
de tillkommande lägenheterna. Bedömningen 
är dock att riktvärden för trafikbuller inte 
kommer överskridas för varken befintliga eller 
tillkommande lägenheter. 

 

Tillgänglighet inom fastighet 
Entrén nås från markplan och hiss finns till 
samtliga våningsplan i bostadshuset.   

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Fastigheten har kommunal anslutning till 
vatten, spillvatten och dagvatten.  

El, tele, opto, bredband och värme 
Fastigheten är ansluten till befintliga ledningar 
för fjärrvärme och el.    

Avfall 
Sophantering ordnas inom fastigheten och 
återvinningscentralen Övreskog ligger 2,4 
kilometer bort. Mindre stationer finns vid 
Karlsnäsvägen och Dalgatan. 

Brandvattenförsörjning 
Brandposter i närområdet finns 20 meter bort 
sydväst över Bogesundsgatan. En brandpost 
finns även 60 meter nordost på Nygatan.  

UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
MB har inte upprättats då bedömningen är att 
genomförandet inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 
4 kap. 34 § PBL av miljö, hälsa, hushållning av 
mark och vatten och andra naturresurser. 
Motivering till detta är att fastigheten är 
bebyggd och ligger mitt i stan.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är 
lämpliga för några arter i 
artskyddsförordningen. 

 

 

 



SAMRÅD   11 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN  
Planen innebär ett något högre utnyttjande av 
marken, då planområdet sedan tidigare är 
bebyggt. Planändringen innebär också ett 
tillskott av bostäder centralt i Ulricehamn.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller 
partiklar, kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
Inga av dessa överskrider gällande 
miljökvalitetsnormer i kommunen.  

En vanlig orsak till överskridande av 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft är höga 
trafikmängder på platser där 
luftgenomströmningen är begränsad. I 
dagsläget är gaturummet öppet och 
välventilerat. Genomförande av rubricerad 
planändring innebär ingen förändring i 
markanvändningen eller en ökad trafik och 
bedöms därav inte innebära risk för att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Grundvattnet har god kemisk och kvantitativ 
status. Förslag till planändring bedöms inte ha 
en negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ skulle innebära att 
vindsvåningen fortsättningsvis används som 
vind.  

NATURVÄRDEN 
Förslag till planändringen medför ingen risk 
för påverkan av naturvärden då grönområden 
saknas inom fastigheten som ligger i centrala 
staden. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård. De kulturmiljövärden som 

finns kommer dock inte att påverkas av 
rubricerad detaljplaneändring.  

STRANDSKYDD 
Fastigheten berörs inte av strandskyddet. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenhantering och avlopp sker till det 
kommunala dagvatten- och avloppsnätet. 

TRAFIK 
Detaljplaneändring innebär ingen ökning eller 
förändring av trafik i området.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER 
Gällande miljökvalitetsnormer för trafikbuller 
kommer inte att överskridas då befintliga 
lägenheter har utformats för att klara gällande 
miljökvalitetsnormer och de tillkommande 
lägenheterna utsätts inte för bullernivåer som 
överskrider miljökvalitetsnormerna.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra 
detaljplaneändringen. Den ska redovisa vem 
som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. 
Detaljplaneändringens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och 
planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplaneändringens syfte ur 
genomförandesynpunkt och blir därigenom 
vägledande vid genomförandet av 
detaljplaneändringen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplaneändringen: 
Samråd  tredje kvartalet 2019 
Granskning fjärde kvartalet 2019 
Antagande första kvartalet 2020 
 
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till första kvartalet 2020. 

Genomförande av planen inleds första 
kvartalet 2020. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 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. Ingen 
allmän plats ingår i planområdet, men 
kommunen är huvudman för allmän plats i 
närheten av planområdet vilket innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad samt för 
framtida drift och underhåll av allmän plats.  

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 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

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

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Detaljplaneändringen medger ingen 
förändring i befintligt gatunät.  

Vatten, avlopp och dagvatten 
Fastigheten är ansluten till det kommunala 
VA-nätet. Dagvatten sker till det kommunala 
dagvattennätet. UEAB tar ut avgift för 
eventuella anslutningar till VA-nätet enligt 
gällande taxa.  
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El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planändringen och 
dess genomförande regleras i avtal mellan 
kommun och exploatör. Ett planavtal har 
upprättats, planavgift ska inte tas ut vid 
prövning av lovärenden.  

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:  
 
Angelica Augustsson, Mark- och 
exploateringsingenjör 
Fredrik Larsson, Mark- och 
exploateringsingenjör 
Helene Bergsman, GIS-ingenjör 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör 
Johan Persson, Infrastruktur- och 
trafikplanerare 
Lars Stokka, Stadsarkitekt 
Lisa Arnesén, Miljöinspektör 
Malin Lindgren, Bygglovsingenjör 
Pär Norgren, Tf. enhetschef planenheten 
Rasmus Karlsson, Planarkitekt 
Viktoria Oscarsson, Kart- och mättekniker 
Thomas Brolin, Planeringschef, Ulricehamns  
Energi AB 
 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 
Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef 
 
My Andreasson 
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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Ny detaljplan 
Kvarteret Ärlan 1 m.fl. 

20051004

Ny detaljplan
Kvarteret Ärlan 3

20090820

ANTAGANDEHANDLING 

Delar av den ursprungliga detaljplanen har upphävts 
till följd av att nya detaljplaner antagits. 
Detta finns utmarkerat i plankartan. 
De planbestämmelser som inte gäller har kryssats i 
plankartan. Grundkarta finns som 
separat dokument. 

- Standardförfarande
- Planavtal finns upprättat, därav tas ingen planavgift 
  ut vid lovärenden

UPPLYSNINGAR

Upprättatd 2019-12-13

Sebastian Olofsson                                          My Andreasson
Samhällsbyggnadschef                                     Planarkitekt

Ulricehamns kommun, Västra Götalands län
i Ulricehamn stad

Ändringen gäller för fastigheten 
Ärlan 4

Detaljplaneändring för stadsplan för 
Kvarteret Ärlan i Ulricehamn

Miljö och samhällsbyggnad

Dnr: KS 2018/717

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Förslag till ändring i och
tillägg till stadsplanen 
34-04-06 
Planbeskrivning Kv. Ärlan
Komplettering till 
planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande  

Ändringsnummer

TILLKOMMANDE 
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Tillkommande planbestämmelser gäller
jämsides befintliga planbestämmelser.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år för den delen som är berörd av
detaljplaneändringen , PBL 4 kap. 21 §

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

f3 Takkupor som avviker från takvinkeln, med
tillhörande balkonger, får uppföras på
byggnadens västra sida och maximalt uppta
50% av takets långsida, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.
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Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-
utrustning 2020 
Dnr 2019/684 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.  

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2020.  

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2020 och delat in dessa i 
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare 
samt läsplattor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl IT-investeringar 2020 

 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
årliga inköp av IT-utrustning 2020 
Diarienummer 2019/684, löpnummer 4359/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.  

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2020.  

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2020 och delat in dessa i 
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare 
samt läsplattor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2020. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.  

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2020.  

IT har före 2016 leasat IT-utrustning via ett finansbolag. I och med en övergång till att 
kommunen själva står för finansieringen fr.o.m. 2016 krävs det investeringsmedel. 

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2020 och delat in dessa i 
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare 
samt läsplattor.  
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IT-utrustning Investeringsutgift 
Hanterade datorer 4 200 000 
Lärardatorer  1 000 000 
Elevdatorer  5 700 000 
Skrivare 1 000 000 
Läsplattor 1 900 000 
Teknisk infrastruktur 6 700 000 
Övrigt 500 000 
Totalt 21 000 000 

 
Detta är analyser av utgifter utifrån genomsnittliga och kända priser. Priserna kan komma att 
variera. Därför har en övrigt-post lagts till på 0,5 mnkr (ca 2,5 %) för att täcka 
prisvariationer. 

Hanterade datorer 
Med hanterade datorer menas de datorer som används inom kommunen med full servicenivå 
från IT. Om vi analyserar vårt innehav av datorer i inventarieregistret så behöver vi 2020 
byta ut 380 datorer. Med ett utbyte på 380 enheter innebär detta en investering om 4,2 mnkr 
(se tabell ovan) 

Lärardatorer 
Lärardatorer är datorer som hanteras av IT men där supporten sköts av 
lärandeverksamheten. IT har från lärandeverksamheterna i de båda kommunerna fått 
uppgift om att de avser att köpa in ca 100 datorer under 2020, detta innebär en investering 
om 1,0 mnkr. 
 
Elevdatorer 
Med elevdatorer menas enheter som inte hanteras av IT och där supporten hanteras av 
lärandeverksamheten i de bägge kommunerna. Lärandeverksamheterna har angivit att de 
avser att investera i 1 035 st Chromebooks, 75 st PC:s och 60 st Zbooks (anpassade datorer 
för grafiska ändamål). Den totala investeringsvolymen avseende elevdatorer hamnar på 5,7 
mnkr. 

Skrivare 
Skrivare varierar väldigt i pris, från 2 500 kr till över 150 000 kr. Prognos för utbyten av 
skrivare under 2020 beräknas till ca 1 mnkr. 
 
Läsplattor 
På den administrativa sidan har vi utgått från 2019 års utfall och räknar med ca 50 st nya 
inköp 2020. Lärandeverksamheterna räknar med att köpa in 425 st under 2020. 
Tillsammans blir detta en investering på 1,9 mnkr. 
 
Teknisk infrastruktur (TIS) 
IT kommer att investera i en ny datacenterlösning under 2020. IT kommer även att löpande 
byta ut switchar och trådlösa accesspunkter vilket innebär investeringsutgifter. Sammantaget 
innebär detta investeringar om 6,7 mnkr. 
 
Ekonomichefens yttrande  
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
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Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl IT-investeringar 2020 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
IT chef 
 
 

Anna-Lena Johansson   Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  
 Jonatan Halling  
 Tf IT-chef  
 Sektor service 
  

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 72563

Uppgiftslämnare Verksamhet

Anna-Lena Johansson It

Investeringen tas i bruk år: 2020

Beräknad avskrivningstid: 3, 4 och 5 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7

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

It-investeringar 21 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 21 000 21 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 21 000 0 0 0 0 0 21 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 5 214 5 214 5 214 4 017 1 340 0 21 000
Internränta 0 268 180 91 23 0 562
Summa kapitalkostnader 5 214 5 483 5 394 4 108 1 363 0 21 562
Summa kostnader 5 214 5 483 5 394 4 108 1 363 0 21 562
Externa intäkter 1 773 1 864 1 834 1 397 463 0
Interna intäkter 3 441 3 619 3 560 2 711 899 0
Summa intäkter 5 214 5 483 5 394 4 108 1 363 0 21 562
Driftskostnad, netto 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (6,7 mnkr),
Elevdatorer för gymnasiet och åk 7-9 skrivs av på 3 år (3,6 mnkr).
All övrig utrutsning skrivs av på 4 år (10,7 mnkr)
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 34 % och Ulricehamns kommun 66 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (6,7 mnkr),
Elevdatorer för gymnasiet och åk 7-9 skrivs av på 3 år (3,6 mnkr).
All övrig utrutsning skrivs av på 4 år (10,7 mnkr)
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 34 % och Ulricehamns kommun 66 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.
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Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2020 
Dnr 2019/640 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder, på totalt 14,7 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeteten för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för eftersatt underhåll för asfaltering av gator 
samt gång- och cykelvägar, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen 
från Vistabergsvägen fram till korsningen vid Fornbyvägen, 0,7 mnkr, om- och tillbyggnad av 
fyra stycken hållplatser, 0,8 mnkr, säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen 
vid Stadsskogen samt vid banvallen på Alängsgatan, 0,2 mnkr, upprustning av banvallarna 
där dessa passerar gator och vägar, 1,3 mnkr, reparation av gång- och cykelbro i Gällstad, 0,7 
mnkr, broreparationer, 0,3 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 9 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Broreparationer 
3 Investeringskalkyl cykelpassager utemed Grönshögsvägen 
4 Investeringskalkyl om och tillbyggnad 4 stycken busshållplatser 
5 Investeringskalkyl reparation av bro i Gällstad 
6 Investeringskalkyl upprustning av banvallar 
7 Investeringskalkyl GC-väg utmed Brunnvägen 
8 Investeringskalkyl Gator och GC-vägar 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-11-26 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
gator, vägar och trafikåtgärder 2020 
Diarienummer 2019/640, löpnummer 4159/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för eftersatt underhåll för asfaltering av gator 
samt gång- och cykelvägar, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen 
från Vistabergsvägen fram till korsningen vid Fornbyvägen, 0,7 mnkr, om- och tillbyggnad av 
fyra stycken hållplatser, 0,8 mnkr, säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen 
vid Stadsskogen samt vid banvallen på Alängsgatan, 0,2 mnkr, upprustning av banvallarna 
där dessa passerar gator och vägar, 1,3 mnkr, reparation av gång- och cykelbro i Gällstad, 0,7 
mnkr, broreparationer, 0,3 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 9 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder, på totalt 14,7 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeteten för 
2020. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, enligt fördelningen nedan, för investering i 
gator, vägar och trafikåtgärder enligt följande: 
 
Asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar 10,7 mnkr  
Utbyggnad av GC-väg utmed Brunnvägen från Vistabergsvägen fram till  
korsningen vid Fornbyvägen,  0,7 mnkr 
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning av fyra (4) stycken busshållplatser 0,8 mnkr  
Säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen vid Stadsskogen  
samt vid banvallen på Alängsgatan,  0,2 mnkr 
Upprustning av banvallarna där dessa passerar gator och vägar,  1,3 mnkr 
Reparation av gång- och cykelbro i Gällstad 0,7 mnkr 
Broreparationer 0,3 mnkr 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:  
 
Asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar, 10,7 mnkr  
Toppbeläggningsarbete för att underhålla kommunens gator samt gång- och cykelvägar. 
Insatsen innebär även en start på att åtgärda eftersatt underhåll. 
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Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen från Vistabergsvägen fram 
till korsningen vid Fornbyvägen, 0,7 mnkr 
För att säkerställa en tryggare skolväg utmed Brunnvägen föreslås en utbyggnad av en gång- 
och cykelväg från den nyanlagda gång- och cykelvägen utanför Handelsträdgården vid 
Vistabergsvägen fram till korsningen Fornbyvägen. 
Medfinansiering från Trafikverket är sökt och beviljat med 50%. 
 
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning av fyra stycken busshållplatser, 
0,8 mnkr 
Följande hållplatslägen föreslås genomföras: 
Två vid Fridkulla, utbyggnad och tillgänglighetsanpassning, Tre Rosors väg 
En styck vid Grönahögsvägen, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning, 
Grönahögsvägen/Majgårdgatan 
En vid Stadsskogen, flytt och tillgänglighetsanpassning, Grönahögsvägen 
Medfinansiering från Trafikverket är sökt och beviljat med 50%. 
 
Säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen vid Stadsskogen samt 
vid banvallen på Alängsgatan, 0,2 mnkr 
För att säkerställa en tryggare skolväg utmed dessa två genomfartsleder föreslås en 
ombyggnation av gång- och cykelpassager. Vägbredden minskas med hjälp av refuger på 
vardera sida om vägen. 
Medfinansiering från Trafikverket är sökt och beviljat med 50%. 
 
Upprustning av banvallarna där dessa passerar gator och vägar, 1,3 mnkr 
För att göra våra två banvallar säkrare och tydligare vid korsningar, så både 
kommuninvånare och turister kan ta sig fram på ett tryggt sätt, föreslås en ombyggnation av 
banvallskorsningarna samt placera ut bänkar utmed sträckorna. Detta för att banvallarna ska 
upplevas mer inbjudande att nyttja. 
 
Utförande vid dessa överfarter är att byta ut grindar som är trasiga och säkerställa så att inga 
bilar tar sig in på banvallen, samt att byta ut dåliga skyltar. På vissa platser utmed sträckorna 
börjar rötter tränga igenom beläggningen och gång- och cykelvägen undermineras så att det 
behöver grävas ur och asfalteras om. 
 
Reparation av gång- och cykelbro i Gällstad, 0,7 mnkr 
Brostöden är i dåligt skick. De är utförda med naturstensblock och behöver återställas i 
ursprungligt skick. 
 
Broreparationer, 0,3 mnkr 
Efter inspektion av kommunens samtliga broar så föreligger ett behov av 
underhållsreparationer enligt åtgärdsprioriteringslistan. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
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Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Broreparationer 
2 Investeringskalkyl cykelpassager utemed Grönshögsvägen 
3 Investeringskalkyl om och tillbyggnad 4 stycken busshållplatser 
4 Investeringskalkyl reparation av bro i Gällstad 
5 Investeringskalkyl upprustning av banvallar 
6 Investeringskalkyl GC-väg utmed Brunnvägen 
7 Investeringskalkyl Gator och GC-vägar 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Andreas Ekman 
Enhetschef Exploateringsenheten 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Broreparationer 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

300 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 300 0 0 0 0 0 300

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 10 10 10 10 10 10 60
Internränta 5 5 5 5 4 4 28
Summa kapitalkostnader 15 15 15 15 14 14 88
Summa kostnader 15 15 15 15 14 14 88
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 15 15 15 15 14 14 88

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen vid Stadsskogen 490
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

490 490
./. Statsbidrag 245 -245
Investeringsutgift, netto 245 0 0 0 0 0 245

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 10 10 10 10 10 10 59
Internränta 4 8 8 8 8 7 43
Summa kapitalkostnader 14 18 18 18 17 17 102
Summa kostnader 14 18 18 18 17 17 102
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 14 18 18 18 17 17 102

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 180 m2 a 10 kr=1,800 kr



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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Nyggyggnad och tillgänglighetsanpassning 4 hållplatser 1 526
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 526 1 526
./. Statsbidrag 763 -763
Investeringsutgift, netto 763 0 0 0 0 0 763

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 31 31 31 31 31 31 183
Internränta 13 25 25 24 24 23 135
Summa kapitalkostnader 43 56 55 55 54 54 318
Summa kostnader 43 56 55 55 54 54 318
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 43 56 55 55 54 54 318

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftskonstnader 200 m2 a´10 kr =2,000 kr



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:



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Reparation av gång- och cykelbro i Gällstad 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

700 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 700 0 0 0 0 0 700

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 23 23 23 23 23 23 140
Internränta 12 12 11 11 10 10 65
Summa kapitalkostnader 35 35 34 34 34 33 205
Summa kostnader 35 35 34 34 34 33 205
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 35 35 34 34 34 33 205

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Upprustning av banvallar 1 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 300 1 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 300 0 0 0 0 0 1 300

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 52 52 52 52 52 52 312
Internränta 22 21 20 19 19 18 119
Summa kapitalkostnader 74 73 72 71 71 70 431
Summa kostnader 74 73 72 71 71 70 431
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 74 73 72 71 71 70 431

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Utbyggnad av GC-väg  Stenbocksskolan 1 433
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 433 1 433
./. Statsbidrag 716 -716
Investeringsutgift, netto 717 0 0 0 0 0 717

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 29 29 29 29 29 29 172
Internränta 12 24 23 23 22 22 127
Summa kapitalkostnader 41 53 52 52 51 51 299
Summa kostnader 41 53 52 52 51 51 299
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 41 53 52 52 51 51 299

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 540 m2 a 10 kr= 5,400 kr



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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miiljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Asfaltering av gator och gc-vägar 10 650
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 650 10 650
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 650 0 0 0 0 0 10 650

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 426 426 426 426 426 426 2 556
Internränta 181 174 167 159 152 145 978
Summa kapitalkostnader 607 600 593 585 578 571 3 534
Summa kostnader 607 600 593 585 578 571 3 534
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 607 600 593 585 578 571 3 534

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-01-27 
Sida 1 av 1 

§ 

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2020 
Dnr 2019/666 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för övriga projekt, på totalt 9,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
övriga projekt i investeringsbudgeten för 2020. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för massbalansering Rönnåsen etapp 1, 
9,0 mnkr, projekteringskostnader Rönnåsen etapp 2, 0,5 mnkr. 

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020: 

- Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 mnkr 
- Utbyggnad Rönnåsen etapp 2 0,5 mnkr 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 48 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 1 
3 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 2 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
övriga projekt 2020 
Diarienummer 2019/666, löpnummer 4258/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för massbalansering Rönnåsen etapp 1, 
9,0 mnkr, projekteringskostnader Rönnåsen etapp 2, 0,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020: 
 

- Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 mnkr 
- Utbyggnad Rönnåsen etapp 2  0,5 mnkr 

 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 48 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, på totalt 9,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
övriga projekt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, enligt fördelningen nedan, för investering i 
övriga projekt enligt följande: 
 
Rönnåsen etapp 1, massbalansering 9,0 mnkr 
Rönnåsen etapp 2, projektering 0,5 mnkr 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för övriga projekt, i investeringsbudgeten för 
2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 48,0 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:  
 
Rönnåsen etapp 1, 9,0 mnkr 
För att kvarstående tomter ska säljas i färdigterrasserat skick, krävs det att det görs en 
massbalansering så att tomterna hamnar på utsatta plushöjder. 
 
Rönnåsen etapp 2, 0,5 mnkr 
Projektering av gata samt massbalansberäkning för att få underlagsmaterial för pågående 
detaljplanearbete. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020: 
 

- Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 mnkr 
- Utbyggnad Rönnåsen etapp 2  0,5 mnkr 

 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 48 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 1 
2 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 2 

 
Beslut lämnas till 
Tf samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Andreas Ekman Niklas Anemo 
Tf samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Sanna Andersson 
Utredare 
Planenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (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

Rönnåsen etapp 1, massbalans 9 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

9 000 9 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 9 000 0 0 0 0 0 9 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 360 360 360 360 360 360 2 160
Internränta 153 147 141 135 129 122 826
Summa kapitalkostnader 513 507 501 495 489 482 2 986
Summa kostnader 513 507 501 495 489 482 2 986
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 513 507 501 495 489 482 2 986

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftskostnader 120.000 m2 a 0,40 kr=48,000 kr



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:



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 15 (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

Rönnåsen etapp 2, projektering 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 500 0 0 0 0 0 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 33 33 33 33 33 33 200
Internränta 9 8 7 7 6 6 43
Summa kapitalkostnader 42 41 41 40 40 39 243
Summa kostnader 42 41 41 40 40 39 243
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 42 41 41 40 40 39 243

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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