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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende 

 
Ärenden på det slutna sammanträdet 
Kommunstyrelsens beslutsärenden 

Dnr 

1.  Val av justerare, i tur att justera är Sebastian Gustavsson(M), fredagen 5 
juni 

 

2.  Fastställelse av ärendelista  
3.  Kommunstyrelsens information  
4.  Förvaltningens information  
5.  Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-06-01 2020/72 
6.  Antagande detaljplan Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 8, Ulricehamn 2019/602 
7.  Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 Bergsäter 

 
Ärenden på det öppna sammanträdet 
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 

2016/709 

8.  Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS 2020/238 
9.  Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid Marknadsplatsen 2020/236 
10.  Ansökan om investeringsmedel till förvärv av fastigheten Gällstad 1:46 f d. 

Stickeriet Föredragning 
2020/199 

11.  Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

2020/222 

12.  Budget och verksamhetsuppföljning april 2020 Föredragning 2020/268 
13.  Revidering av riktlinjer för färdtjänst 2020/192 
14.  Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst 2020/193 
15.  IKT-plan 2020 - Sektor lärande 2020/243 
16.  Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-

2021 Föredragning 
2020/250 

17.  Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-
2024 
 
Kommunstyrelsens beslutsärenden 

2020/251 

18.  Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2020/191 
19.  Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 2020/215 
20.  Intern kontrollplan för 2020 2020/254 
21.  Rättelse i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl, i Marbäck, 

Ulricehamns kommun 
2020/225 

22.  Planprioriteringslistan hösten 2020 2020/228 
23.  Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven i 

form av intraprenad 
2020/242 

24.  Återrapportering sektionering av spårbelysning, Lassalyckan 2020/230 
25.  Svar på medborgarförslag gällande att sälja överbliven skolmat till personal 

och elever Föredragning 
2019/605 

26.  Ansökan om ombudgeterade investeringsmedel till underhåll simhallen 2020/200 
27.  Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020 2020/223 
28.  Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 2020/213 
29.  Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-06-01 2019/641 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
-Remiss från VGR om Regional utvecklingsstrategi, RUS  
-Genomförd granskning av kontanthantering  
-Världscupen 2021 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
-Försörjningsstöd  
-Arbetsmarknad och sysselsättning 
 
Sektor lärande 
-Redovisning flexgrupper  
-Saknad - arbete med skolnärvaro 
 
Samhällsutveckling, Folkets hus, lilla biosalongen  
Sektor service 
-Uppdatering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö  
-Redovisning av resultat från enkät till föreningslivet och kulturella och kreativa näringar  
-Information från IT-enheten 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
-Samrådsförslag detaljplan Mogden  
-Exploateringskalkyl Bergsäter 
 
Kl. 13.00 – 14.30 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.30 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
NU och C                 Fullmäktiges sessionssal 
S och L                  Åsunden 
M och KD              Ätran 
SD               Röstesjön 
V och MP              Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-06-01 
Dnr 2020/72 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 188/2020, 229/2020 
Nr 2020/55 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats 
till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-04-07, 2020-04-22 

1.30 

Nr 208/2020 
Nr 2020/214 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande 
ärenden inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att 
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
Enhetschef exploatering 2020-04-16 

1.32 

Nr 200/2020 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 202/2020, 211–216/2020, 228/2020, 253/2020, 255-256/2020, 

274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020, 282/2020 
Nr 2020/212, 2020/207, 2020/209, 2020/208, 2020/138, 2020/212, 

2020/212, 2020/212, 2020/212, 2020/139, 2020/139, 2020/212 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 

institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-04-28, 2020-05-05, 2020-

05-06 
Sektorchef 2020-05-05, 2020-05-05 
Verksamhetschef 2020-03-09 

3 Ekonomiärenden 
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3.20 

Nr 225/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro, 
samt disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-04-06 

4 Upphandlingsärenden 

4.3 

Nr 279/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2020-05-06 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 194/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08 

5.6 

Nr 193/2020, 221/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-21 

5.14 

Nr 180–181/2020, 192/2020, 198/2020, 210/2020, 227/2020, 245/2020, 
262/2020, 272/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov med mera 
Exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-14, 2020-04-17, 2020-04-
27, 2020-04-28, 2020-05-04 
Handläggare 2020-04-03, 2020-03-12 

5.19 

Nr 183/2020, 280/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2020-03-24, 2020-04-28 

5.21 

Nr 189-191/2020, 209/2020, 260-261/2020, 263/2020 
Nr 2020/186, 2020/206, 2020/210, 2020/203, 2020/246-247, 
2020/248 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare 2020-04-08, 2020-04-17, 2020-04-28, 2020-04-28 

5.26 

Nr 252/2020 
nr 202/225 
Avge yttrande i fastighetsärenden – avseende PBL 
Enhetschef bygg 2020-04-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 250/2020, 251/2020 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek, enhetsnivå 
Enhetschef 2020-03-23, 2020-04-22 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 186-187/2020, 199/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 217-
218/2020, 219/2020, 220/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 
236/2020, 237/2020, 238/2020, 239/2020, 240/2020, 241/2020, 
242/2020, 243/2020, 246/2020, 254/2020, 257/2020, 258-259/2020, 
264/2020, 265/2020, 270-271/2020, 278/2020, 281/2020 
Beslut om tillsättande, återsättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
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visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-04-07, 2020-02-11, 2020-04-15, 2020-04-14, 2020-04-
17, 2020-04-14, 2020-03-30, 2020-04-20, 2020-03-30, 2020-01-16, 
2020-01-17, 2020-03-12, 2020-03-24, 2020-04-24, 2020-03-23, 2020-
04-20, 2020-04-21, 2020-04-21, 2020-03-19, 2020-04-16, 2020-04-20, 
2020-04-20, 2020-04-22, 2020-05-04, 2020-05-05, 2020-05-06 
Kommunchef 2020-04-01 
Verksamhetschef 2020-03-18, 2020-04-17 

8.4 

Nr 201/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-04-06 

8.8 

Nr 273/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån 
Verksamhetschef 2020-04-29 

8.16 

Nr 179/2020, 269/2020 
Avstängning på grund av svårare förseelse med mera 
Sektorchef barn och utbildning 2020-03-25, 2020-04-27 

8.20 

Nr 182/2020, 195/2020, 230–235/2020 
Tecknande och uppsägande av kollektivavtal 
Personalchef 2020-04-03, 2020-03-30, 2020-04-06 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 177/2020 
Nr 2020/2 
Beslut om planbesked 
Sektorchef miljö och samhällsbyggnad 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 266/2020, 267/2020, 268/2020 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Enhetschef 2020-04-30 
Gatuingenjör 2020-04-30 
Sektorchef 2020-04-30 

11.10 Nr 196/2020 
Nr 2020/185 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

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

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

18.1 
Nr 197/2020, 244/2020 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
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ämnesområden 
Rektor 2020-04-15, 2020-04-20 

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

22.1  

Nr 203/2020, 204/2020, 226/2020, 247-249/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2020-04-07, 2020-04-08, 2020-03-05, 2020-04-20 

22.2 

Nr 178/2020, 184–185/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommunal 
grundskola 
Verksamhetschef 2020-03-31, 2020-04-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-05-07 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-06-01 
2020/72, löpnummer 1530/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 188/2020, 229/2020 
Nr 2020/55 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats 
till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-04-07, 2020-04-22 

1.30 

Nr 208/2020 
Nr 2020/214 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande 
ärenden inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att 
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
Enhetschef exploatering 2020-04-16 

1.32 

Nr 200/2020 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 202/2020, 211–216/2020, 228/2020, 253/2020, 255-256/2020, 

274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020, 282/2020 
Nr 2020/212, 2020/207, 2020/209, 2020/208, 2020/138, 2020/212, 

2020/212, 2020/212, 2020/212, 2020/139, 2020/139, 2020/212 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 

institutioner eller motsvarande 
Enhetschef 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-04-28, 2020-05-05, 2020-

05-06 
Sektorchef 2020-05-05, 2020-05-05 
Verksamhetschef 2020-03-09 

3 Ekonomiärenden 

3.20 
Nr 225/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro, 
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samt disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-04-06 

4 Upphandlingsärenden 

4.3 

Nr 279/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2020-05-06 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 194/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08 

5.6 

Nr 193/2020, 221/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-21 

5.14 

Nr 180–181/2020, 192/2020, 198/2020, 210/2020, 227/2020, 245/2020, 
262/2020, 272/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov med mera 
Exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-14, 2020-04-17, 2020-04-
27, 2020-04-28, 2020-05-04 
Handläggare 2020-04-03, 2020-03-12 

5.19 

Nr 183/2020, 280/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2020-03-24, 2020-04-28 

5.21 

Nr 189-191/2020, 209/2020, 260-261/2020, 263/2020 
Nr 2020/186, 2020/206, 2020/210, 2020/203, 2020/246-247, 
2020/248 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare 2020-04-08, 2020-04-17, 2020-04-28, 2020-04-28 

5.26 

Nr 252/2020 
nr 202/225 
Avge yttrande i fastighetsärenden – avseende PBL 
Enhetschef bygg 2020-04-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 250/2020, 251/2020 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek, enhetsnivå 
Enhetschef 2020-03-23, 2020-04-22 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 186-187/2020, 199/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 217-
218/2020, 219/2020, 220/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 
236/2020, 237/2020, 238/2020, 239/2020, 240/2020, 241/2020, 
242/2020, 243/2020, 246/2020, 254/2020, 257/2020, 258-259/2020, 
264/2020, 265/2020, 270-271/2020, 278/2020, 281/2020 
Beslut om tillsättande, återsättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-04-07, 2020-02-11, 2020-04-15, 2020-04-14, 2020-04-
17, 2020-04-14, 2020-03-30, 2020-04-20, 2020-03-30, 2020-01-16, 
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2020-01-17, 2020-03-12, 2020-03-24, 2020-04-24, 2020-03-23, 2020-
04-20, 2020-04-21, 2020-04-21, 2020-03-19, 2020-04-16, 2020-04-20, 
2020-04-20, 2020-04-22, 2020-05-04, 2020-05-05, 2020-05-06 
Kommunchef 2020-04-01 
Verksamhetschef 2020-03-18, 2020-04-17 

8.4 

Nr 201/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-04-06 

8.8 

Nr 273/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån 
Verksamhetschef 2020-04-29 

8.16 

Nr 179/2020, 269/2020 
Avstängning på grund av svårare förseelse med mera 
Sektorchef barn och utbildning 2020-03-25, 2020-04-27 

8.20 

Nr 182/2020, 195/2020, 230–235/2020 
Tecknande och uppsägande av kollektivavtal 
Personalchef 2020-04-03, 2020-03-30, 2020-04-06 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 177/2020 
Nr 2020/2 
Beslut om planbesked 
Sektorchef miljö och samhällsbyggnad 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 266/2020, 267/2020, 268/2020 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Enhetschef 2020-04-30 
Gatuingenjör 2020-04-30 
Sektorchef 2020-04-30 

11.10 Nr 196/2020 
Nr 2020/185 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

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

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

18.1 

Nr 197/2020, 244/2020 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2020-04-15, 2020-04-20 

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

22.1  

Nr 203/2020, 204/2020, 226/2020, 247-249/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2020-04-07, 2020-04-08, 2020-03-05, 2020-04-20 

22.2 

Nr 178/2020, 184–185/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommunal 
grundskola 
Verksamhetschef 2020-03-31, 2020-04-06 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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Antagande detaljplan Tingslyckan 10, 
Markuslyckedreven 8, Ulricehamn 
Dnr 2019/602 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Tingslyckan 10, Markuslyckedreven antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gruppbostad. Nuvarande 
detaljplan tillåter inte en expansion inom fastigheten då stora delar av fastigheten utgörs av 
prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande detaljplan för Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 
3 Planbeskrivning antagande för Tingslyckan 10 Markuslyckedreven_ 
4 Samrådsredogörelse antagande Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-20 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Tingslyckan 
10, Markuslyckedreven 8, Ulricehamn 
Diarienummer 2019/602 löpnummer 1339/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen Tingslyckan 10, Markuslyckedreven antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gruppbostad. Nuvarande 
detaljplan tillåter inte en expansion inom fastigheten då stora delar av fastigheten utgörs av 
prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad.  
 
 
Ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheten Tingslyckan 10. Planens syfte är att 
möjliggöra en utbyggnad av befintlig gruppbostad. Nuvarande detaljplan tillåter inte en 
expansion inom fastigheten då stora delar av fastigheten utgörs av prickmark. I gällande 
detaljplan tillåts Tingslyckan 10 användas för allmänt ändamål samt allmänt 
bostadsändamål. Enligt förslaget till ny detaljplan föreslås de äldre bestämmelserna att 
ändras till bostadsändamål. Det innebär att dess användning som bostad kommer att vara 
förenlig med detaljplanens bestämmelse. Exploateringsgraden på fastigheten föreslås öka 
något för att öka planens flexibilitet.  
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning 

 
Övriga handlingar/utredningar: 
 Utlåtande över geoteknisk undersökning 

(1988-06-10) 
 Fastighetsförteckning 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utbyggnad av befintlig gruppbostad. 
Nuvarande detaljplan tillåter inte en expansion 
inom fastigheten då stora delar av fastigheten 
utgörs av prickmark, vilket innebär att marken 
inte får förses med byggnad. 

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

 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet ligger i Ulricehamns tätort och 
avgränsas av gatan Markuslyckedreven i söder. 
Detaljplanen omfattar en yta på 2103 
kvadratmeter.  

 

Markägande 
Planområdet består av fastigheten Tingslyckan 
10 och ägs av Ulricehamns kommun.  

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

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

Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet 
bedöms inte ha negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.  



ANTAGANDE   5 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Inga allmänna platser finns inom planområdet. 

Kvartersmark 
På kvartersmark tillåts B – bostäder. 

Egenskapsbestämmelser 
Höjden regleras med högsta nockhöjd i meter 
över havet (möh) och byggnaden tillåts 
uppföras till +246 möh. Dessa 
höjdbestämmelser möjliggör en byggnadshöjd 
på cirka 8 meter. 

För att skapa en enhetlighet i området tillåts 
takvinkeln på huvudbyggnaden vara mellan 
25–40 grader, vilket är takvinkeln som 
samtliga villor i området har. Kvartersmarken 
får högst bebyggas till 40 % av fastighetsarean 
inom användningsområdet.  

Byggnaders placering regleras av en remsa 
prickmark på 5 meter i den södra delen av 
planområdet för att ge plats åt parkeringsytor. 
En remsa prickmark på 4 meter finns även i 
den västra delen för att reglera att byggnader 
inte uppförs i fastighetsgräns där planområdet 
gränsar till annan bebyggelse.   

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år 
från den dagen som planen vinner laga kraft.  

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken, som den ser ut idag kan komma att 
förändas i och med genomförandet. 
Detaljplanen kan bidra till mer hårdgjord yta. 
De delar av den intilliggande skogsdungen som 
ligger inom planområdet planeras tas ner för 
att möjliggöra utbyggnaden. Men skogsdungen 
som fortsätter utanför planområdet kommer 
att bevaras.  

 

 

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Tillgänglighet 
Planområdet är tillgängligt från 
Markuslyckedreven med trottoar. Ytterligare 
tillgänglighetsanpassningar sker inom egen 
fastighet. 

Trygghet 
Detaljplanen tillåter fler bostäder inom 
planområdet, vilket i sin tur innebär att fler 
personer kommer att röra sig i området. 
Folkliv kan ses som en förutsättning för en 
ökad upplevd trygghet i stadsrummet.  

Detaljplanen ger även den befintliga 
verksamheten möjlighet att göra sina lokaler 
mer lättillgängliga och anpassade till 
verksamhetens syfte, som i sin tur skapar ökad 
trygghet för de boende. 

Verksamheter 
Inom planområdet tillåts verksamheter som 
innefattas i B-bostäder, vilket är olika former 
av boende av varaktig karaktär. På fastigheten 
bedrivs idag en kommunal verksamhet i form 
av ett gruppboende. 

FRIYTOR 

Rekreation  
En god utomhusmiljö främjas med en 
gemensam uteplats till gruppboendet, vilket 
kommer att rymmas inom fastigheten.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Detaljplanens genomförande innebär ingen 
förändring i gatunätet.  

Parkering 
Fastigheten ska följa parkeringsnormen för 
Ulricehamns kommun. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

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

El, tele, bredband och värme 
El, fjärrvärme och fiber är framdraget till 
fastigheten. 

Brandvattenförsörjning 
Sprinklersystem kommer att finnas i 
byggnaden och en anslutning till fasigheten är 
möjlig. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I gällande översiktsplan för Ulricehamns 
kommun, antagen 2015-10-29, är området 
utpekat som lämpligt för nya bostäder. Det 
stämmer också väl in på de övergripande 
riktlinjerna för bebyggelseutveckling 
presenterade i översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun. Dessa riktlinjer innebär 
att bebyggelseutveckling ska ske i attraktiva 
lägen där befintlig infrastruktur och service 
används och där möjligheten för god arbets- 
och studiependling finns.  

Det är av stor vikt att tillgänglighetsanpassade 
bostäder uppförs. Energisnåla byggnader och 
byggnader som är uppförda i miljöanpassade 
material förordas. 

DETALJPLAN 
Inom detaljområdet finns två gällande 
detaljplaner:  

Förslag till stadsplan för område vid 
Tingsholm i Ulricehamn. Den gällande 
detaljplanen är ifrån 1968-09-06. Planen 
tillåter att området används för allmänt 
ändamål och allmänt bostadsändamål för villor 
och radhus. 

 

 

Förslag till ändring av stadsplanen för en del 
av Markuslyckedreven i Ulricehamn. 
Detaljplanen är ifrån 1984-12-28, den omfattar 
vägen i söder samt en liten bit av allmänt 
ändamål och bostäder. 

Båda planerna kommer att fortsätt gälla. 

Genomförandetid i gällande detaljplan 
Genomförandetiden i gällande detaljplaner har 
löpt ut. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet sluttar marknivån från 
öster ner mot väster med en variation på cirka 
+ 238 till + 235 möh.   

Fastigheten består mestadels av en gräsmatta, 
en skogsdunge och hårdgjorda yta. Högre 
naturvärden saknas inom planområdet.  

Staket, häck eller liknande 
Inom planområdet finns i dagsläget en 
stödmur som omringar fastighetens framsida.  
Buskage, plantering samt ett att antal träd 
sträcker sig runt planområdet. En stor del av 
fastigheten är inhägnad av ett lågt stängsel 
med en grindpassage vid ingången. 

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning från 1988 har 
genomförts av konsultföretaget GF. Jorden 
består av mulljord och något grusig och lerig 
sand till cirka en meter ner i jorden. Därunder 
övergår jorden till sandig morän. För mer 
information se den bilagda geotekniska 
undersökningen, daterad 1988-06-10. 

Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända 
markföroreningar och föroreningsrisken 
bedöms inte föreligga på fastigheten enligt 
länsstyrelsen EBH-stöd.  
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Radon 
Planområdet ligger inom ett högriskområde för 
radon enligt kommunens radonriskkarta.  

Naturvärden 
En bit av skogsdungen finns belägen inom 
planområdets norra del och består utav fler 
skiktade lövbestånd med ett antal arter.  Al är 
det vanligaste trädslaget i dungen vilket tyder 
på en ytlig grundvattennivå i området. Denna 
skogsdunge är ung och innehar inga äldre träd. 
Dungen är vildvuxen och är inte gallrad eller 
omskött på flera år. 

Kulturmiljövärden 
Planområdet bedöms inte inneha några kända 
kulturmiljövärden.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
På Tingslyckan 10 finns idag en byggnad som 
nyttjas som en gruppbostad.   

Närmaste matvaruaffär ligger cirka 1 kilometer 
från planområdet.  

Närmaste vårdcentral ligger cirka 1 kilometer 
från planområdet.  

Utöver ovanstående ligger planområdet i nära 
anslutning till olika typer av service- och 
butiksverksamheter, som finns centralt i 
Ulricehamn. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inte inom något 
vattenskyddsområde. 

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap. råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag.                
För Åsunden gäller strandskydd med 300 
meter. Planområdet ligger inte inom 
strandskyddat område.   

 

FRIYTOR 

Rekreation 
Angränsande till planområdet finns en 
skateboardpark och grönytor. Lassalyckans 
idrotts och friluftsområde finns 1,5 kilometer 
bort.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet angränsar i söder av gatan 
Markuslyckedreven, vidare ut via gatunätet tar 
man sig enkelt till Tre rosors väg. 

Gång- och cykelvägar 
Öster om planområdet på finns en gång- och 
cykelväg som förbinder Markuslyckedreven 
med Tre rosors väg. GC-vägen löper sedan 
vidare utmed Tre rosors väg. Gång-och 
cykelvägarna är till största del väl avskilda från 
fordonstrafik. 

Kollektivtrafik 
En busshållplats finns cirka 400 meter ifrån 
planområdet, belägen på Tre Rosors väg, som 
trafikeras av ett antal olika busslinjer. 

Parkering 
Inom planområdet har verksamheten tre 
befintliga parkeringar.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En bullerkartering har gjorts (2018) för hela 
kommunen och längs fastighetsgränsen vid 
Markuslyckedreven beräknas värdena till 65 
dBA. Några meter in från vägen beräknas 
värdena till 50–55 dBA. Bullernivån inom 
planområdet bedöms vara låg och riktvärden 
för trafikbuller bedöms inte överskridas. 

Farligt gods  
Inget transportled av farligt gods påverkar 
området. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Tillgängligheten inom fastigheten bedöms som 
god. Det finns en trappa med två trappsteg till 
ytterdörren. Trappan kompenseras av en 
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ramp. Gatubelysningen längs 
Markuslyckedreven bedöms också som god. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
framtida järnväg för Götalandsbanan sträckan 
Linköping-Borås. Götalandsbanan är en 
framtida höghastighetsjärnväg mellan 
Stockholm och Göteborg. Planerings- och 
utredningsarbete pågår för de olika sträckorna, 
Ulricehamn ingår i sträckan Linköping-Borås.  

Detaljplanens genomförande innebär ingen 
negativ påverkan på riksintresset för framtida 
järnväg då området inte bedöms kunna vara ett 
alternativ för en framtida järnvägsdragning.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten 
och avlopp med serviser mot 
Markuslyckedreven. De tekniska 
förutsättningarna bedöms som goda. 

El, tele, opto, bredband och värme 
El och fjärrvärme samt fiber är framdraget till 
fastigheten. 

Återvinningsstation 
Det finns en återvinningscentral strax norr om 
Ulricehamns tätort som heter Övreskog. Denna 
ligger cirka 6 km från planområdet. 

Närmaste återvinningsstation som ligger vid 
reningsverket är belägen cirka 1,5 km från 
planområdet. Avfall från nuvarande bostad 
sköts med soptunnor inom fastigheten.   

Dagvatten 
Dagvattenhantering sker till det kommunala 
dagvattennätet och finns framdraget till 
fastigheten. 

 

 

UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Ulricehamns kommun bedömer att 
detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan. En MKB, 
miljökonsekvensbeskrivning, har enligt MB 
inte upprättats eftersom det bedömts att 
planen inte innebär någon betydande påverkan 
på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser. Motivering till detta 
är att planområdet sedan tidigare till stor del 
är bebyggt.  

En del av skogsdungen som ligger inom 
planområdet kommer att tas ner för att ge 
möjlighet till utbyggnad av befintlig byggnad, 
men i och med att en stor del av skogsdungen 
kommer att bevaras utanför planområdet 
kommer naturvärdena som finns där inte 
påverkas negativt.   

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN 
OCH NATURRESURSER 
Att planlägga marken för utökad möjlighet för 
utbyggnad innebär en resurseffektiv 
hushållning av mark då befintlig service och 
infrastruktur i hög grad kan utnyttjas. 
Detaljplanen innebär ett tillskott av bostäder i 
ett attraktivt centralt läge vilket minskar 
resebehovet för de boende. Detaljplanen 
innebär en högre exploateringsgrad och 
därmed ett högre utnyttjande av marken.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att 
överskridas. 
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MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslaget till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att planområdet 
fortsätter att vara planstridigt med begränsade 
möjligheter inom fastigheten.  

Det kommer inte vara möjligt att utveckla 
området för förtätning, då inga tillkommande 
bostäder kan uppföras. Fördelen med fler 
bostäder i attraktiva och centrala områden 
med en närhet till service uteblir och marken 
skulle inte kunna nyttjas lika resurseffektivt. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Detaljplanen medför att landskapsbilden inte 
kommer att förändras i någon större 
omfattning. En ökad exploateringsgrad medför 
att ytterligare bebyggelse kan uppföras på 
kvartersmark där redan befintlig bebyggelse 
finns. Till följd av exploatering finns det risk 
för att grönytorna och buskagen kommer att 
minska inom området.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenhantering sker via det kommunala 
dagvattennätet. 

TRAFIK 
Kommunen bedömer att planen inte kommer 
att medföra en väsentlig ökning av trafik till 
och från området och den infrastruktur som 
idag finns har kapacitet att klara detta.  

BULLER 
Planområdet bedöms inte vara bullerutsatt 
enligt den övergripande bullerutredningen från 
2018 och den tillkommande bebyggelsen 
bedöms inte medföra svårigheter att klara 
bullerkraven. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

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

Genomförande av planen inleds fjärde 
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.  
 
Det finns ingen allmän platsmark inom 
planområdet.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
 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, kända 
rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

Eventuell fastighetsbildning söks av 
fastighetsägaren hos Lantmäteriet. Detsamma 
gäller vid bildande av 
gemensamhetsanläggningar eller andra 
rättigheter.  

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 
Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som ska lösas in. 

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

Gator och trafik 
Inga gatukostnader tillkommer. 

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

Dagvattenhanteringen sker till det kommunala 
dagvattennätet vilket bedöms som fungerande. 

UEAB tar ut avgift för anslutningar till VA-
nätet enligt gällande taxa. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
El, fjärrvärme och fiber finns anslutet till 
planområdet. Detaljprojektering av el, tele, 
bredband och fjärrvärme genomförs av 
ansvarigt bolag.  

Detaljplanekostnader 
Kommunen bekostar planen. Ingen planavgift 
tas ut vid 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: 

 
Sara Helmrot Vik. planchef 
Angelica Augustsson, Mark- och 
exploateringsingenjör  
My Andreasson, Planarkitekt  
Fredrik Andreasson, Trafikplanerare 
Johan Persson, Infrastruktur- och 
trafikplanerare 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör  
Lars Stokka, Stadsarkitekt  
Pär Norgren, Stf. enhetschef 
Johan Lundström, Sektionschef VA planering, 
Ulricehamns Energi AB 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
Sebastian Olofsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Planarkitekt 
Rebecka Zettermark Avdic  
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Samrådets genomförande  
Tingslyckan 10, Markuslyckedreven har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL 
under perioden 30:e januari – 17 februari. Samrådshandlingar har sänts till berörda 
sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i Stadshusets entré, i 
entrén på Höjdgatan 3, och på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under samrådstiden har 7 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
nedan.  

Handlingarna skickas till KS i Ulricehamn för antagande med ett begränsat förfarande. 

Blanketterna för godkännande av planförslaget är påskrivna av sakägarna. 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 

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

Övriga 
5. Telia Company 
6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
7. Postnord  
8. Västtrafik  
9. Privatperson 1 (1 skrivelse, 2 personer) 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen befarar inte att: 
� Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
� Mellankommunal samordning blir olämplig 
� Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
� Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 
� Bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för 
ras, skred och erosion 

• Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Således 
behöver inte en MKB tas fram. 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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• Kommentar: Noteras. 

 

2. Lantmäteriet 
• Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 

kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande 
fastighetsbildning. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande 
skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta granskningsskedet i 
planprocessen. 

• Kommentar: Noteras. 

3. Trafikverket 
• Trafikverket har inget att erinra eftersom statlig infrastruktur inte är direkt 

berörd. 
• Kommentar: Noteras 

 

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

• UEAB har inga synpunkter på detaljplanen. 
Kommentar: Noteras. 
 

Övriga 
5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet. 
Kommentar: Noteras.  

6. Telia Company / Skanova AB 
• Skanova AB har tagit del av ärendet och har inget att invända mot planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 

7. PostNord  
• PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna 

detaljplanen. 
• Kommentar: Noteras. 

8. Västtrafik 
• Inom ett rimligt avstånd från planområdet finns god kollektivtrafik vilket är 

positivt. Vi påminner om vikten av tillgänglig gånganslutning till närmsta 
hållplats men har i övrigt ingen erinran. 
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• Kommentar: Noteras. 

•  

9. Privatperson 1 (anonymisera), företag m.m. 
• Privatperson 1 motsätter sig ombyggnad av fastigheten om planen är att bygga 

utanför den del av fastigheten som idag är inhägnad med ett staket. Alla former av 
byggnation som påverkar växt-och djurriket i skogsdungen norrut från den  
befintliga fastigheten motsättes. Att ta ner träd som påverkar dungens biologiska 
mångfald negativt godtas inte. Om planen är att inte ta ner någon skog eller 
växlighet och att utbyggnaden hålls innanför inhägnaden motsätter vi oss inte 
utbyggnaden. 

• Kommentar: Noteras. Fastighetsägare och sakägare har kommit överens.  
Blanketten för godkännande av planförslaget är påskrivet.   
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Sebastian Olofsson   Rebecka Zettermark Avdic 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 
Bergsäter 
Dnr 2016/709 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:230 Bergsäter antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om 
att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Avsikten är att omvandla ett 
skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Norra Fredriksberg till ett område med 
bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-27 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
3 Granskningsutlåtande antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
4 Plankarta antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-27 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan del av 
Bogesund 1:230 Bergsäter 
Diarienummer 2016/709, löpnummer 1437/2020 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om 
att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Avsikten är att omvandla ett 
skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Norra Fredriksberg till ett område med 
bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Bogesund 1:230 Bergsäter antas.  
 
 
Ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om 
att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Detta uppfylls genom att 
omvandla ett skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Norra Fredriksberg till 
ett område med bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. 
 
Ett parkområde placeras i mitten av området för att skapa gemensamma ytor med lekplatser 
och ytor där dagvattnet ska kunna omhändertas. Intentionen är att skapa ett omväxlande och 
attraktivt bostadsområde med höga rekreationsvärden genom närhet till naturen och 
omkringliggande friluftsområden. 
 
De ekonomiska konsekvenserna uppskattas enligt dagens förutsättningar enligt nedan:  
Investeringskostnad:  24,6 mnkr 
Intäkter:  34,4–60,9 mnkr 
Driftkostnad per år:  0,34 mnkr 
Utfall:  9,8–36.3 mnkr 
 
Utfallet är beroende av fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i området. 
Anskaffningsvärdet av marken och detaljplanekostnaden är avräknade i ovanstående siffror.  
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
2 Granskningsutlåtande antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
3 Plankarta antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 

 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman Rasmus Karlsson 
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PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000 

(A1)  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning. 

 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande  
 
Övriga handlingar/utredningar:  
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 
 Arkeologiskutredning steg 1 
 Arkeologiskutredning steg 2 
 Naturvärdesinventering 
 Inventering av ekosystemtjänster 
 Inventering av fladdermöss 
 Inventering av friluftsvärden 
 Inventering av fåglar 
 Inventering av grod- och kräldjur 
 Dagvattenutredning 
 Geotekniskutredning 
 Illustrationsplan och sektioner över park- 

och naturområdena 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den 
kommunala översiktsplanens intentioner om 
att bidra till ny bostadsbebyggelse och god 
kommunal service. Genom att omvandla ett 
skogsområde söder om det befintliga 
bostadsområdet Norra Fredriksberg till ett 
område med blandad bebyggelse med bland 
annat bostäder, förskola och vård- och 
omsorgsboende. 
Ambitionen är att det nya området blir en 
naturlig komplettering av södra Ulricehamn. 
Stort fokus ska läggas på bebyggelsens 
placering och utformning för att anpassas till 
landskapet och de kultur- och naturvärden 

som finns inom området. Kommande 
klimatförändringar såsom ökade regnmängder 
och skyfall ska tas hänsyn till genom en 
medveten höjdsättning inom området. Stor 
vikt läggs även på grönstrukturen som 
genomkorsar området. Ett parkområde 
placeras i mitten av området för att ge 
möjlighet att skapa gemensamma ytor med till 
exempel lekplats och för att dagvatten ska 
kunna omhändertas. Där ska även olika 
naturvärden i området tas omhand.  
Intentionen är att på så vis skapa ett 
omväxlande och attraktivt bostadsområde med 
höga rekreationsvärden genom närhet till 
naturen och till olika friluftsområden runt 
planområdet.  

PROCESS 
Planprocessen kommer att genomföras med ett 
standardförfarande. Enligt PBL 5 kap. 7§ ska 
myndigheter, fastighetsägare, föreningar, 
enskilda m fl. som har ett väsentligt intresse av 
planen få möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Synpunkter på planförslaget kan 
lämnas flera gånger under planprocessen. 
Mellan de olika skedena redovisas de 
framförda synpunkterna. Politiska beslut tas 
om ändringar och om hur det fortsatta arbetet 
ska bedrivas.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i Ulricehamns sydöstra 
del. Området gränsar i norr till det befintliga 
bostadsområdet Fredriksberg och avgränsas i 
öster av Grönahögsvägen. I väster gränsar 
området till ett skogsområde som är utpekat 
som ett av de gröna fingrarna i grönplanen 
från 2001. Det är ett viktigt grönstråk för växt 
och djurliv i Ulricehamn. I söder gränsar 
området till ett skogsområde. 

Planområdet omfattar ca 14,5 hektar. 
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Markägande 
Bogesund 1:230 ägs av Ulricehamns kommun 
och Stadsskogen 1:58 är i privat ägo. 
 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
Miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. I behovsbedömningen har 
kommunen konstaterat att planens 
genomförande kan innebära att faktorerna 
naturvärden och trafikökning kan påverkas 
negativt men att ett genomförande av planen 
inte anses medföra betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, 
vatten eller andra resurser. 
 
MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

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

Varken någon enskild faktor eller faktorernas 
samlade effekter bedöms vara så omfattande 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs för 
att undersöka och utvärdera konsekvenserna 
av planens genomförande. Istället har riktade 
utredningar gjorts avseende naturvärden och 
ekosystemtjänster inom och i angränsning till 
planområdet. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
På större delen av marken i området har det 
vuxit barr- och lövskog. Barrskogen är 
avverkad men kring bäcken i norr har det 
sparats lövskog för att en grön ridå ska finnas 
mellan det befintliga bostadsområdet 
Fredriksberg och det nya området Bergsäter. 
Flera av naturinventeringarna kom också fram 
till att det finns naturvärden kring bäcken och 
att det bör finnas en buffertzon kring bäcken 
på ca 10 meter för att skydda växter och djur.  

I öster där området ansluter till 
Grönahögsvägen föreslås ett naturområde 
bredvid gatan som går in i området för att inte 
placera bostäder eller verksamheter för nära 
befintliga bostadshus i närområdet och för att 
knyta ihop de gröna värdena i och utanför 
planområdet. Inne i planområdet har lövträd 
sparats för att ta tillvara på den växtlighet som 
redan finns i området. Det är en tillgång med 
färdigetablerade träd som till exempel klarar 
tuffa krav vid en förskolas utemiljö bättre än 
nyplanterade träd.  

Viljan är att skapa ett område där tomterna 
och husen ska samspela och smälta in i den 
befintliga naturen och marken. Gatorna 
placeras så att de anpassas efter markens 
nivåskillnader och även placeringen av husen 
ska anpassas efter höjderna på marken där det 
går. I området finns det naturliga lågpunkter  
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där det samlas vatten och det ska utnyttjas så 
att dagvattnet leds till de områdena och skapar 
öppna dagvattenlösningar där det kan 
fördröjas innan det leds vidare. Inom 
fastigheten Stadsskogen 1:58 förvärvar 
kommunen en del av fastigheten för att 
säkerställa en framtida park där dagvattnet 
kan omhändertas. I parkområdet finns det 
möjlighet att anordna lekplats för att tillgodose 
barnens behov i området. 

 

Illustration som visar förslag på park- och 
naturmarken i detaljplaneområdet. 
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Sektioner som visar förslag på utformningen 
av parken.  
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Kulturmiljövärden 
Torpruinen, som det skrivs om i både 
naturvärdesinventeringen och den 
arkeologiska utredningen steg 1, uppmuntras 
att bevaras i utemiljön kring samverkanshuset. 
Även de stenmurar som finns i planområdet 
bör bevaras där det går för att skapa en 
historisk anknytning till platsen och ge ett 
mervärde i utemiljön. Steg 2 i den arkeologiska 
utredningen har genomförts och den visar att 
inga ytterligare utgrävningar behövs i området. 
Rapporten från steg 2 finns bifogad till 
handlingarna. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
En strävan har funnits i att bevara den 
ursprungliga naturen och dess förutsättningar 
som till exempel höjdskillnaderna i så stor 
utsträckning som är möjligt. För att bevara 
områdets karaktär är det viktigt att 
byggnadernas utformning och placering 
anpassas efter den befintliga terrängen och 
naturmiljön.  

I den västra delen av planområdet planeras det 
för ett område med villor i 1 - 2 våningar. Öster 
om det planerade villaområdet möjliggörs det 
för ett bostadsområde med villor, radhus, 
parhus eller kedjehus i 2 - 3 våningar. Längst i 
öster regleras detaljplanen till flerbostadshus 
med upp till 6 våningar. På grund av platsens 
förutsättningar med en släntning från öst till 
väst är det goda förutsättningar för 
terrasserade byggnader i slänten. Se 
inspirationsbild nedan.  

 

Inspirationsbild från Rokko Housing i Japan, 
fotograf Isaiah King. 

De högre byggnaderna bör utformas med så 
kallade Tr2-trapphus för att klara 
räddningstjänsten krav på utrymning. 
Verksamheterna längst i norr och 
flerfamiljshusen i öster är placerade närmst 
infarten till planområdet för att 
verksamheterna alstrar mest trafik vilket gör 
att villaområdet längst i väster får en lugnare 
trafikmiljö.   

För att skapa ett område där naturen i 
Bergsäter och naturen i områdena 
runtomkring kopplas ihop är det lämpligt att 
spara buffertzoner med växtlighet mellan ny 
bebyggelse i Bergsäter och äldre gårdsmiljöer 
och omkringliggande fastigheter.  
 
Några av åtgärderna som fanns med i 
fladdermusinventeringen och som främjar 
fladdermössen i området är att inte ha någon 
fasad- eller effektbelysning på byggnader. 
Belysning bör vara så låg som möjligt samt 
avskärmad och/eller nedåtriktad, det vill säga 
så att varken himmel eller omgivande 
växtlighet belyses. Ljuskällor bör vara svaga 
LED-lampor utan kvicksilverkomponent, 
gärna inom den röda eller brandgula delen av 
spektrumet. Belysning som bara tänds  
tillfälligt gör antagligen ingen skada på 
fladdermöss.  

Tillgänglighet 
Öster om området för vård- och 
omsorgsboende och skola är det reglerat med 
bostäder och bostäder med vårdinslag vilket 
möjliggör för god tillgänglighet för de boende.  

Trygghet 
Stor social trygghet skapas genom blandad 
bebyggelse av olika bostadstyper och service. 
Planen innebär att fler människor får 
möjlighet att bo i Ulricehamn vilket kan bidra 
till en levande och mer attraktiv stad och ett 
ökat underlag till samhällsservice, detta i sig 
bidrar till ökad trygghet.  

Grundläggning 
En geoteknisk utredning har tagits fram. Den 
visade att lättare byggnader (en till två 
våningar) bedöms kunna grundläggas med 
platta på mark. Sättningar ska beaktas. Större 
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byggnader ska övervägas om de ska 
grundläggas på pålar/plintar för att undvika 
skadliga sättningar (främst 
differenssättningar). Större byggnader inom 
området med grunda jorddjup ovan berg kan 
grundläggas med platta på mark på packad 
fyllning på berg. Organisk jord ska schaktas 
bort innan grundläggning. Utredningen 
rekommenderar att ett område på ca 10 m om 
vardera sida av bäcken i den norra delen av 
området bevaras som naturmark. 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden i 
området öster för flerfamiljshus bedöms som 
tillfredsställande och uppfyller gällande 
rekommendationer enligt IEG rapport 4:2010. 
För utbyggda förhållanden erfordras 
belastningsrestriktion på max 90 kPa vid 
släntkrön, samt en belastningsrestriktion på 
max 50 kPa i slänten. 

Verksamheter 
De verksamheter som planeras i området är 
förskoleverksamhet och vårdboende. Det gör 
att kommunen kan följa den strategiska 
planeringen för service.  Det ges även 
möjlighet att driva ett apotek inom 
planbestämmelsen vård.   

FRIYTOR 

Rekreation  
Ett parkområde placeras i mitten av området 
som ska vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i 
den norra delen av området anläggs gång- och 
cykelväg som gör att olika områden knyts ihop 
och att rekreationsområden runt om området 
kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt. 
Gång- och cykelvägen ger alla bättre tillgång 
till naturområdet samt att den tydliggör det 
allmänna kontra det privata. Och på så sätt 
tillgängliggör det allmänna på ett bättre sätt.  

I anslutning till samverkanshuset ska det 
finnas utemiljöer för de boende/brukarna samt 
friytor, med minst 40 kvm per barn vid 
förskolan.  

Vattenområden 
Bäcken i den norra delen av området ska 
bevaras och skyddas från exploatering genom 

ett naturområde i plankartan. En 
dagvattendamm föreslås i parkområdet för att 
ta hand om dagvattnet samt ta tillvara de 
befintliga förutsättningarna då det är en 
lågpunkt och ett blött område sedan innan.    

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Grönahögsvägen har en skyltad hastighet på 
50 km/h och den kommande hastigheten i 
Bergsäterområdet kommer att bli 40 km/h. 
När planområdet är fullt utbyggt förväntas 
trafiken öka på Grönahögsvägen, mellan Tre 
Rosors väg och infarten till planområdet, med 
ca 1200 f/d. Trafikmängden på den statliga 
delen av Grönahögsvägen, ca 1400 m söder om 
planområdet förväntas inte påverkas av 
exploateringen 

Utfart och staket 
Staket krävs kring förskoleverksamheten. 
Plankartan förses med utfartsförbud vid 
kvartersmarken som tillåter skola och vård för 
att styra vart utfarten ska placeras för att skapa 
en säker trafikmiljö.  

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar planeras in i den norra 
delen av området för att få en bra koppling till 
det befintliga bostadsområdet Norra 
Fredriksberg och för att skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät inom 
området. Den norra gång- och cykelvägen 
tillgängliggör naturmarken för alla.  
Placeringen utmed bäcken ska också göra det 
möjligt att binda samman andra delar av 
Ulricehamn väster ut och öster ut med bra 
rekreationsmöjligheter. En gång- och cykelväg 
placeras också från norr till söder som 
genomkorsar hela området för att knyta ihop 
de olika delarna. Den ska också göra det 
möjligt att knyta ihop nya områden söderut i 
framtiden. Gång- och cykelvägar ska finnas 
utmed gatan som leder in från 
Grönahögsvägen och in till samverkanshuset 
och söder ut. Se sektioner nedan för att se hur 
gång- och cykelvägen är planerad i norr.  
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Sektioner som visar förhållandena mellan 
villatomterna och gång- och cykelvägen norr 

om bäcken.  
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Parkering 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet 
och antalet parkeringsplatser ska följa 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. Det 
ska finnas särskilda zoner för hämtning och 
lämning vid förskoleverksamheten och för 
lastbilar vid matleverans med mera. Det har 
planerats för ca 100 samnyttjade 
parkeringsplatser i anslutning till förskola och 
vård- och omsorgsboendet för att det ska 
finnas tillräckligt med yta inom 
kvartersmarken.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Nivåerna på trafikbullret i området bedöms 
inte överskrida riktlinjerna för trafikbuller och 
inga störande verksamheter planeras i 
området.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp finns i närområdet men nya 
anslutningar krävs för de nybildade 
fastigheterna så att de ansluts till kommunalt 
vatten och spillvatten. En tryckstegringsstation 
krävs i området för att tillgodose delar av 
området med vatten. Den geotekniska 
utredningen visar att det är en fri 
grundvattenyta mellan ca 0,2 och 1,5 m under 
markytan. Området kommer ingå i det 
kommunala VA-verksamhetsområdet.  

El, tele, bredband och värme 
El, tele och bredband finns i närområdet.  
Fjärrvärme kommer finnas möjlighet att 
anslutas till i området. En 
transformatorstation behövs för att försörja 
området med el.  

Dag- och dräneringsvatten 
En fördröjning av dagvatten ska ske i området. 
Mer information finns i den 
dagvattenutredningen som är framtagen för 
området, se bilaga.  

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

upp och tas om hand kan det utgöra en 
betydande miljöbelastning. Parkeringsgarage 
bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp 
eller med annat system för att säkerställa att 
kontaminerat släckvatten vid en eventuell 
brand inte når recipienten. 

Avfall 
Detaljplanen ger möjlighet att placera en 
återvinningsstation vid infarten till 
planområdet från Grönahögsvägen.  

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen i området kommer 
att lösas med en kombination av alternativt 
system och konventionellt system. Ett 
konventionellt system tillämpas i så stor 
utsträckning som möjligt.   

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
GATA – gatuområdet som leds in i området 
från Grönahögsvägen har en bredd som gör att 
gång- och cykelvägen ska rymmas i 
planbestämmelsen för gata och även ett dike 
som separerar gatan och gång- och cykelvägen. 
I västra delen av planområdet, där mindre 
trafik väntas, är gatuområdet smalare och 
utformas för blandtrafik vilket innebär att alla 
trafikslag samsas på samma yta utan 
separerade banor.  

CYKEL – planbestämmelsen tillåter gång- och 
cykelväg och placeras så att de befintliga 
områdena runt planområdet ska kopplas ihop 
med Bergsäter. Gång- och cykelvägen ska även 
göra det möjligt att ta sig mellan de olika 
områdena i planområdet.   

PARK – planbestämmelsen reglerar att ett 
parkområde anläggs i planområdet. Parken 
placeras centralt för att knyta ihop de olika 
bostadsområdena och ger möjlighet till 
gemensamma samlingspunkter.  

I parkområdet kan dagvattenlösningar 
förläggas då parkens placering har anpassats 
till de naturliga lågpunkterna.   

NATUR – placeringen av naturmarken syftar 
bland annat till att knyta ihop de befintliga 
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grönområdena utanför planområdet med de 
inom planområdet. Den skapar också en 
buffertzon kring bäckområdet som skiljer det 
befintliga bostadsområdet Fredriksberg från 
Bergsäter och skyddar befintliga naturvärden 
kring bäcken. Lövträd sparades vid 
avverkningen i området och naturområdena 
ska bestå av lövdominerad blandskog. I 
naturområdet kan dagvattenlösningar 
förläggas då delar av naturområdenas 
placering har anpassats till de naturliga 
lågpunkterna.   

Kvartersmark 
B – Bostäder, planbestämmelsen möjliggöra 
en etablering av nya bostäder i området. Villor 
längst i väster, radhus, parhus och kedjehus i 
den centrala delen och flerfamiljshus längst i 
öster.    

S – Skola, området är planerat för en förskola 
med 6 avdelningar. Inom området krävs det en 
friyta på 40 kvadratmeter per barn vilket 
resulterar i att det måste finnas en utemiljö på 
4800 kvadratmeter på kvartersmarken. 

D – Vård, marken tillåter vård- och 
omsorgsboende med ca 80 platser och 
tillhörande personalytor och bespisning. Det 
tillåts även apotek inom området.  

E1 – Tekniska anläggningar som tillåter 
transformatorstation i området.  

E2 – Tryckstegringsstation som gör att det 
östra området kan vattenförsörjas.  

E3 – Återvinningsstation och andra tekniska 
anläggningar måste vara avskärmade för att 
hindra insyn från närmsta bebyggelse.  

Egenskapsbestämmelser 
Takvinkel – i området för villor ska 
bostadsbyggnaderna ha en taklutning mellan 
14–45 grader.  

e1 – exploateringsgrad som anger största 
byggnadsarea inom användningsområdet.  

e2 – exploateringsgrad som anger största 
byggnadsarea inom fastigheten. 

Nockhöjd – höjden regleras med högsta 
nockhöjd i meter över havet och kommer att 
variera inom planområdet i och med att det 
sluttar från öst till väst med en höjdskillnad på 
25 meter. Inom bostadsområdet för villor i 
väster tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter 
som motsvarar 2 våningar. I bostadsområdet 
där det möjliggörs för rad-, par- och kedjehus 
tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter som 
motsvarar 2 våningar, i det norra området. I 
det södra området för rad-, par- och kedjehus 
tillåts 10 meter som motsvarar 3 våningar. 
Höjden på byggnader inom området för skola 
och vård tillåter 3 våningar.  

Totalhöjd - bostadsområdet i öster är reglerat 
med totalhöjd vilket visar den maximala 
höjden. Bestämmelsen är utformad så att 
byggnadsdelar som till exempel räcke, 
hisschakt och ventilationsanordningar får 
sticka upp. Den reglerade höjden i plankartan 
gör det möjligt att bygga 6 våningar i 
flerbostadshusområdet.     

p1 - placeringsbestämmelse som säger att 
huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Garage och 
komplementbyggnad ska placeras minst             
2 meter från fastighetsgräns och garage minst 
6 meter från gata. Bestämmelsen om garage är 
till för att det ska finnas utrymme att placera 
en bil framför garageporten utan att den 
sticker ut utanför fastighetsgränsen. 

d1 och d2 – bestämmelser som reglerar 
storleken på blivande fastigheter i 
enbostadshusområdet för att det inte ska bli 
för små eller för stora fastigheter.  

f1, f2 och f3 – utformningsbestämmelser för att 
få en blandad bebyggelse i området som också 
är anpassad till platsens nuvarande och 
kommande förutsättningar. Villaområde i 
väster. Rad- par- och kedjehus i den centrala 
delen och flerbostadshus i öster. 

Utfartsförbud – utfartsförbud längs med gatan 
som leds in i området från Grönahögsvägen för 
att hindra att många utfarter placeras utmed 
gatan och för att säkerställa att sikten är god 
där utfarter tillåts.   
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Administrativa bestämmelser 
u1 – markreservat för allmännyttiga ledningar 
inom kvartersmark. Inom området finns en 
luftledning som säkras i detaljplanen.  

Genomförandetiden är 10 år från det att 
detaljplanen vinner laga kraft.  

 



ANTAGANDE   14 

ILLUSTRATIONSSKISS 
Volymmodell som visar ett 
utformningsalternativ för området.  

 

 

TIDIGARE 

STÄLLNINGSTAGANDEN 
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ÖVERSIKTSPLAN 
Enligt översiktsplanen som antogs 2015 är 
Bergsäter utpekat som ett framtida 
exploateringsområde för bostäder. Det 
eftersträvas en blandning i utbudet av 
bostäder: villor, lägenheter, seniorboende, 
radhus och kedjehus. Bostäder ska finnas i 
attraktiva lägen i närhet till befintlig 
infrastruktur, skolor, service och 
bussförbindelser. Det ska också vara möjligt 
att ordna säkra gång-och cykelvägar till service 
som finns inom 3 km från planområdet.  

 
Nya bostäder ska också förläggas i lägen med 
en höjd nog för att klara de högsta beräknade 
vattennivåerna med hänsyn till kommande 
klimatförändringar. Samtidigt ska exploatering 
som medför att vattentäkter eller 
grundvattenförekomster, som är intressanta 
för kommande vattenbehov som riskerar att 
förorenas, undvikas.  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Området nämns inte i den fördjupade 
översiktsplanen som antogs 2008. 

ULRICEHAMNS GRÖNPLAN 
Enligt Ulricehamns grönplan från 2001 
gränsar planområdet till ett av de så kallade 
”gröna fingrarna”. De gröna fingrarna 
illustrerar hur omkringliggande naturområden 
runt Ulricehamns stad är ihopkopplade med 
Ulricehamns grönstruktur. De gröna fingrarna 
utgör således den gröna länken mellan naturen 
och staden. Dessa ska bevaras då de är viktiga 
ur både ekologisk-och rekreationssynpunkt.  

DETALJPLAN 
Planområdet är till största delen inte 
detaljplanelagd. Fastigheten Bogesund 1:230 
ligger delvis inom detaljplan 77-07-26 och 
medger för fastigheten park, plantering, 
bollplan, lek och transformatorstation. Den 
detaljplanen gränsar till området i norr. I söder 
gränsar områdesbestämmelser för del av 
Sträckås. Det finns ingen tidigare detaljplan 
för Stadsskogen 1:58. Se detaljplanemosaiken 
runt planområdet nedan.  

 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kommunikationer för Götalandsbanans 
sträckning mellan Göteborg och Stockholm. 
Götalandsbanan är en framtida 
höghastighetsjärnväg. Då planområdet ligger i 
delar av staden som inte bedöms vara ett 
alternativ för en framtida dragning ses 
detaljplanen inte påverka riksintresset.  

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas inte av område som är 
belagt med strandskydd eller område där 
strandskydd återinträder.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet består till största del av mark 
som har blivit avverkad från barrskog i 
skiftande ålder. Det flesta lövträd fick stå kvar 
vid avverkningen för att vissa av dem senare 
ska kunna utgöra en viktig del i det nya 
området. I områdets norra delar rinner en 
bäck. Området sluttar generellt från öst till 
väst och har en nivåskillnad mellan den högsta 
punkten som har en marknivå på ca +277 
meter över havet (möh) och lägsta 
marknivåerna på ca +252 möh.  
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Staket, häck eller liknande 
Äldre stenmurar finns i området, läs mer om 
dem under rubriken historik eller i den 
bifogade arkeologiska utredningen.   

Geoteknik  
En geoteknisk utredning har genomförts. 
Undersökningarna visar att jordlagerföljden 
består av en sandig morän ovan berg. Det 
totala djupet till berg varierar mellan ca 0,2 
och 4,5 meter. Inom området finns block i 
markytan. Vattendraget i norr behöver en grön 
skyddszon och ingen hög bebyggelse får 
uppföras nära bäcken. Se den bilagda 
geotekniska utredningen för mer information. 

Markföroreningar 
Inom området förekommer inga kända 
markföroreningar. 

Radon 
Enligt Ulricehamns kommuns webbkarta är 
planområdet klassat som ett 
normalriskområde för radon med övervägande 
morän.  

Naturvärden 
Inom planområdet med omkringliggande 
närområde har sex inventeringar och 
utredningar tagits fram som berör 
naturvärdena. Efter att rapporterna togs fram 
har granskogen avverkats i området. Följande 
rapporter är framtagna:  

 Inventering av grod-och kräldjur (daterad 
2017-09-26) 

 Fladdermusinventering (daterad 2017-09-
22) 

 Inventering av fågelarter (daterad 2017-
08-29) 

 Inventering av naturvärden (daterad 
2017-08-29) 

 Inventering av ekosystemtjänster (daterad 
2017-10-16) 

 Inventering av friluftsvärden (daterad 
2017-10-31) 

Här nedan beskrivs varje inventering 
övergripande:  

Inventering av grod- och kräldjur 

I planområdets norra delar finns en damm 
och en bäck som löper genom hela 
planområdet. I dammen har både vanlig 
groda och mindre vattensalamander 
observerats. Dammen är viktig för 
grodpopulationen i området. Observationen 
av en mindre vattensalamander indikerar att 
dammen är viktig för arten och den bedöms 
också fortplanta sig här. Dammen och bäcken 
är även övervintringsområde för vanlig groda. 
Anslutande skogsområde, framförallt den 
fuktigare skogen nordväst bedöms utgöra 
lämpliga födosöksområden under sommaren 
och övervintringsområde för mindre 
vattensalamander.  Gällande kräldjur hittades 
inga individer. Bäcken och dammen bedöms 
som möjliga livsmiljöer för snok. Men överlag 
bedöms inte Bergsäter som optimal för 
kräldjur. Sammantaget rekommenderas att 
dammen och bäcken inklusive närliggande 
skog ska bevaras och vattenkvalitén 
bibehållas.  

Inventering av fladdermöss 

Inom planområdet inventerades sju olika 
fladdermusarter: större brunfladdermus, 
nordfladdermus, gråskimlig fladdermus, 
dvärgpipistrell, brunlångöra, 
vattenfladdermus och en oidentifierad art av 
släktet musöron. Generellt var områdets östra 
delar rikare än de västra. Gårdsmiljöerna var i 
allmänhet också mer attraktiva än skogen. 
Ingen av de inventerade arterna är rödlistade 
eller hotade. Majoriteten är också 
snabbflygande och rör sig således över stora 
områden (större brunfladdermus, gråskimlig 
fladdermus, nordfladdermus, dvärgpipistrell). 
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Dessa lär inte påverkas avsevärt av 
exploateringen.  

Myotis-arterna och brunlångöra rörde sig 
däremot centralt i området och kan påverkas 
vid en fragmentering av området. 
Fragmenteringen beror till största delen av 
ljusförhållanden i området. Dessa arter 
behöver större obrutna områden för att trivas. 
I inventeringen föreslås det flera olika 
åtgärder för att ta hänsyn till 
fladdermuspopulationen och något som tagits 
hänsyn till i detaljplanen är att spara en grön 
korridor med skog mellan befintligt 
villaområde och söderut förbi bäcken. Några 
av rapportens föreslagna åtgärder är åtgärder 
som inte går att reglera i en detaljplan. 
Däremot är informationen viktig vid en 
framtida exploatering och förvaltning av 
området.  

Inventering av fåglar 

Inom planområdet och dess närmaste 
omgivning inventerades 28 arter som 
sannolikt eller säkert häckade. Utöver det 
observerades 17 arter, där häckning inte 
bedömts sannolikt. Fem områden i 
planområdet utpekas som särskilt viktiga för 
fågellivet; det sydvästra hörnet, bäckområdet, 
gröna kilen, heterogen blandskog i väster och 
grovgranskog i nordost. Sammantaget 
rekommenderas att värdena till de fem rikare 
miljöerna inte går förlorade och bör bevaras. 
En generell riktlinje är att spara lövträd och 
grövre död ved samt att döende stammar 
också bör sparas till fördel för fåglar. 

Inventering av friluftsvärden 

Bergsäterskogen bedöms inte vara av något 
större rekreationsvärde för Ulricehamnsborna 
i allmänhet, på grund av mer högkvalitativa 
och lättillgängliga rekreationsskogar finns på 
lika nära håll i andra riktningar. Däremot har 
skogen ett värde för de närmsta boende, 
främst av barn som leker kring bäcken och 
”lekskogen”. Den gamla inägan liksom brynen 
mot jordbruksmarken i öster och sydväst samt 
områdets stenmurar – särskilt ”fägatan” i 
öster har potentiella kultur- och 
identitetsvärden. De stenmurar som gränsar 

mot öppna jordbruksmarker omfattas av 
biotopskydd, medan de som idag ligger inne i 
skogen saknar juridiskt skydd och kanske 
även har lägre kulturhistoriska värden.  

Följande åtgärder föreslås för att ta hänsyn till 
friluftslivet. Den gröna kilen sparas som natur 
och sköts för variation, strövbarhet, 
dimensionsutveckling och mångformighet, 
inklusive biologisk mångfald en särskilt 
framtagen skötselplan. Skogen mellan 
Sträckåsvägen och utredningsområdet sparas, 
men utvecklas till lövdominerad blandskog. 
Bäckdraget, backstuguinägan och kojskogen 
sparas som natur, jämte en förstärkningszon 
om 20 m i norra kanten mot bäckdraget. De 
kulturhistoriska landskapselement som bör 
röjas fram och värnas om är stenmurarna, 
fägatan och husgrunden. 

Inventering av ekosystemtjänster 

Förslag till anpassningar i detaljplanen. 
Skogen mellan Sträckåsvägen och 
utredningsområdet sparas, men utvecklas till 
lövdominerad blandskog. En förstärkningszon 
om 20 m i norra kanten mot bäckdraget. En 
10 m bred zon med hävdad naturmark och 
gles lövbård utvecklas mot de biotopskyddade 
stenmurarna. Fägatan/de dubbla murarna 
skyddas som parkmark. Husgrunden i 
delområde 2 friställs och marken omkring 
hävdas med slåtter, sedan 
örnbräkenbeståndet bekämpats. De med 
”Natur” utmärkta områden bör skötas enligt 
en särskilt framtagen skötselplan. Se de 
bilagda utredningarna för mer information.  

Fornlämningar 
Inga fornlämningar har påträffats inom eller i 
närheten av planområdet.  

Historik 
En arkeologisk utredning steg 1 är utförd. Den 
visade att delar av området under 1600-talet 
var hagmark. På den ekonomiska kartan från 
1959 var vissa delar uppodlade. Det hittades 
också spår efter människors aktiviteter under 
historisk tid så som två jordkällare/gropar, ett 
röjningsröse, en syllstensgrund, en hålväg och 
stenmurar på tre platser. Det identifierades 
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även sju ytor som var märkbart stenfria 
jämfört med omgivningen som ett tecken på 
röjning inför bebyggelse under förhistorien. 
Se den bilagda utredningen för mer 
information. Den arkeologiska utredningen 
steg 2 visade inte på några värden i området.  

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns inte någon befintlig 
bebyggelse. 

Skola, varuaffär, vård 
Närmsta förskola Stadsskogen ligger cirka 350 
meter från området. Avståndet till 
Ulrikaskolan som har låg- och mellanstadie (1–
6) är cirka 1,5 kilometer. Högstadiet 
Stenbocksskolan (7–9) ligger cirka 1,4 
kilometer från området.  Till 
Tingsholmsgymnasiet är avståndet cirka 1,3 
kilometer.  

Avståndet till närmaste livsmedelsaffär är cirka 
1 kilometer från planområdet och vårdcentral 
ligger cirka 2 kilometer bort.  

FRIYTOR 

Rekreation 
Direkt väster om planområdet löper det gröna 
fingret som är ett viktigt grönområde. Detta 
område innehåller stigar som kopplar ihop de 
olika bostadsområdena med varandra.  
Rekreationsområdet Lassalyckan ligger drygt 
en kilometer från området och möjligheten till 
rekreation är stor i området då andra skogs- 

och naturområden ligger i direktanslutning till 
området. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Det befintliga gatunätet som ansluter till 
planområdet är Grönahögsvägen i nordöst som 
har en trafikmängd på 1000 fordon i års dygns 
trafik (ÅDT). Skyltad hastighet är 50 km/h.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns gång- och cykelvägar utmed 
Grönahögsvägen och inne bostadsområdet 
Fredriksberg.  

Kollektivtrafik 
Busshållplatsen, Fållorna, vid Tre rosors väg 
ligger ca 500 meter från planområdet och är 
ett huvudstråk för kollektivtrafiken. Vid 
Fållorna går bussturerna tätt. Närmsta 
busshållplats finns dock utmed 
Grönahögsvägen vid Björkedal ca 250 meter 
norr om planområdet, men den trafikeras 
enbart av ett fåtal turer per dag.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Området är inte utsatt för höga bullervärden. 

Farligt gods  
Området ligger inte nära någon led som är 
utpekad för farligt gods.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Då området är obebyggt finns ingen teknisk 
försörjning i området idag.  

El, tele, opto, bredband och värme 
Då området är obebyggt finns ingen teknisk 
försörjning i området idag.  

Avfall 
Närmsta återvinningsstation finns vid 
Strandgatan ca 2 kilometer från planområdet 
vid infarten till reningsverket.  
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Dagvatten 
En dagvattenutredning är framtagen för 
planområdet. Den visar att dagvattenflödet 
kommer att öka, från före exploatering på 290 
l/s till efter exploatering om ca 1780 l/s. 
Utredningen visar en dagvattenlösning inom 
allmän platsmark med ett samlat lokalt 
omhändertagande av dagvatten i form av en 
öppen dagvattendamm. På kvartersmark 
föreslås att dagvatten infiltreras, fördröjs och 
avleds lokalt med möjlighet till samlad 
fördröjning i dagvattendammen på allmän 
platsmark. Läs mer i dagvattenutredningen 
som finns bifogad.      

BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken kommer inte att upprättas 
eftersom planen inte innebär någon betydande 
påverkan som avses i PBL 5:18 av miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser. Detta med motiveringen att 
naturinventeringar har tagits fram och ingen 
lagenligt skyddad natur påverkas av 
exploateringen. Hänsyn har tagits till 
naturinventeringarna och delar av området har 
planlagts som natur och park.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Följande arter finns dokumenterade i 
planområdet och de finns med i 
artskyddsförordningen:  

 Kungsfågel 
 Gröngöling 
 Mindre hackspett 

 
Inventeringen visar att det finns många 
fågelarter i området. De kommer dock att 
påverkas marginellt av utbyggnaden av 
området då det mesta av de särskilt viktiga 
områdena som pekas ut i fågelinventeringen 
bevaras och därmed inte exploateras. 
Granskogen är avverkad efter att inventeringen 
gjordes men det finns även granskog i 
närområdet vilket gör att livsmiljöer för de 
arter som gynnas av granskog finns i närheten. 
De trädgårdar och park- och naturområden 

som skapas kommer att vara positiva för de 
lövskogsgynnade arterna.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planförslaget överensstämmer med 
översiktsplanens intentioner och bedöms inte 
medföra någon påtaglig skada på riksintresset.  

Bostäder, vård- och omsorgsboende och 
förskola är av stor vikt för att Ulricehamn ska 
kunna utvecklas enligt strategiska mål.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Kommunen bedömer inte att planens 
genomförande kommer innebära att gällande 
miljökvalitetsnorm överskrids.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Kommunens bedömning är att åtgärderna i 
planen inte kommer att påverka grundvattnet 
nämnvärt därför bedöms planen inte föranleda 
att MKN för vatten påverkas. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att området förblir ett 
naturområde och att det bibehålls som ett 
potentiellt rekreationsområde för de 
närboende.  

NATURVÄRDEN 
I området är granskogen avverkad och de 
värden som finns i området förekommer, 
enligt naturinventeringarna, främst kring 
bäckområdet i den norra delen. Bäckområdet 
skyddas i detaljplanen.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Den torpruin som finns i området bör bevaras. 
Den hålväg och de stenmurar som den 
arkeologiska utredningen steg 1 fann kan 
försvinna beroende på hur området 
exploateras.  
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LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Förändringen av landskapsbilden innebär stor 
påverkan på närområdet, detta då ett 
naturområde ersätts av ett bebyggt område.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Nya kommunala anslutningar krävs för 
tillkommande fastigheter. Detta gäller 
kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 
Området kommer att ingå i kommunens VA-
verksamhetsområde. 

TRAFIK 
Utbyggnaden av området kommer att resultera 
i ökad trafikmängd på Grönahögsvägen väster 
ut men bedöms som acceptabel påverkan på 
trafikmiljön.   

BULLER 
Gällande miljökvalitetsnormer för trafikbuller 
bedöms inte överskridas.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de skall vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  tredje kvartalet 2019 
Granskning första kvartalet 2020 
Antagande andra kvartalet 2020 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till tredje kvartalet 2020. 

Genomförande av planen inleds under 2020. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 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.  

Utbyggnad av allmän plats beräknas att 
påbörjas under kvartal 4 år 2020 under 
förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt 
huvudmannaskap vilket innebär att 
kommunen ansvarar för allmän platsmark. 

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 

 
Kommunen  

 allmän plats 
 

Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar 

på kvartersmark 

Avtal m.m. 
Avtal som blir aktuella för genomförandet av 
detaljplanen anges nedan. 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat 
parternas åtaganden och skyldigheter 
gentemot varandra, i fråga om utbyggnad av 
kommunaltekniska anläggningar inom och 
utom området.  

Exploateringsavtalet tydliggör och reglerar 
även samordningen mellan exploatören och 
kommunen gällande utbyggnad av allmän 
plats samt kvartersmark. Avtalet ska tecknas 
före detaljplanens antagande. 
Exploateringsavtalet kommer reglera 
nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.  

Ansökan om lantmäteriförrättning för allmän 
platsmark ombesörjs av kommunen. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska 
tecknas för att säkerställa transformator, 
fjärrvärme och andra erforderliga ledningar 
och byggnader inom tomtmark. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

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

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen skall användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som skall lösas in. 

Om skada på inom privat fastighet 
uppkommer vid utbyggnad av allmän plats 
ansvarar kommunen i första hand för att 
skadan repareras och i andra hand att skadan 
ersätts ekonomiskt. 

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning ska utföras i 
enlighet med detaljplanen. Ansökan om 
fastighetsbildning görs hos Lantmäteriet. De 
fastighetsdelar som utgör mark för allmän 
plats ska regleras till lämplig kommunalägd 
fastighet. Fördelningen av kostnaden för 
fastighetsbildning avseende allmän platsmark 
kommer att regleras mellan kommunen och 
exploatören i exploateringsavtalet.  

Del av Stadsskogen 1:55 planläggs som 
kvartersmark, bostäder, vilket ger ägaren till 
Stadsskogen 1:58 samt ägaren till Bogesund 
1:230 möjlighet att förvärva del av Stadsskogen 
1:55. Plangränsen ligger norr om den stenmur 
som är belägen i södra delen av Stadsskogen 
1:55. 

För fastighetsbildning inom kvartersmark 
ansöker och bekostar respektive 
fastighetsägare själva.  

Erforderliga gemensamhetsanläggningar kan 
inrättas inom kvartersmark för viktiga 

funktioner som är gemensamma för flera 
fastigheter inom detaljplanen. Dessa kan bestå 
av exempelvis kvartersgator, parkeringar, 
lekplatser och dagvattenanläggningar. Inom 
planområdet finns inga befintliga 
gemensamhetsanläggningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Utbyggnad av gata samt infart/utfart som 
berör allmän platsmark ska ske i enlighet med 
kommunal standard.  

Vatten, spillvatten- och dagvattenavlopp 
Utbyggnad av vatten- och avlopp kommer att 
utredas vidare och detaljprojekteras.  

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

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning och en 
dagvattenutredning är framtagna. Se bilagor 
för mer information. 

En radonutredning är planerad att genomföras 
för att förbättra förutsättningarna vid ansökan 
om marklov vid genomförandet av 
detaljplanen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör. Kostnaderna består 
av planering, utbyggnad av allmän plats, 
fastighetsbildning samt kostnader i form av 
drift och underhåll av allmän plats. 

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

Ett planavtal har upprättats för fastigheten 
Stadsskogen 1:58. Planavgift ska inte tas ut vid 
prövning av lovärenden för fastigheten 
Stadsskogen 1:58. 
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Anslutningsavgift för vatten, spillvatten 
och dagvattenavlopp 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 
för anslutningar till va-nätet enligt gällande 
taxa.  

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning 

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning tas ut enligt gällande taxor och 
avgifter. 

Gatukostnader 
Kostnad för åtgärder som sker genom 
exploateringen på allmän plats regleras i 
exploateringsavtalet. Eventuellt kommer ett 
exploateringsbidrag tas ut av exploatör vid 
markanvisning för områden som medger 

bebyggelse i form av flerbostads-, rad-, kedje- 
och parhus. 

Intäkter för tomtmark 
Tomtmarken inom Bogesund 1:230 kommer 
att genom en markanvisningstävling anvisas 
till en eller flera exploatörer som får möjlighet 
att bebygga en eller flera tomter med rad-,  
par-, kedje- eller flerbostadshus. 

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

 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser Ekonomiska konsekvenser

Kostnad Intäkt

Bogesund 1:230 
Kommunägd

Förvärvar cirka 9920 m2 från Stadsskogen 
1:58

Förvärvar cirka 1 440 m2 från Stadsskogen 
1:55

Fastighetsbildning

Utbyggnad av 
allmän plats

Överlåtelse av 
tomter

Stadsskogen 1:58 
Privatägd

Förvärvar cirka 1 280 m2 av fastigheten 
Stadsskogen 1:55

Avstår cirka 9920 m2 till Bogesund 1:230

Fastighetsbildning 

Markförvärv

Överlåtelse av 
tomter

Stadsskogen 1:55 
Kommunägd

Avstår cirka 1 280 m2 till Stadsskogen 1:58

Avstår ca 1 440 m2 till Bogesund 1:230

Försäljning av mark
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för del av Bogesund 1:230 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 
§ PBL under perioden 2020-01-28 – 2020-02-18. 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 tio skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingar skickas till KS för antagande 

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

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

Övriga 
5. Södra Älvsborgs Räddningsförbund 
6. Västtrafik 
7. Postnord 
8. Privatperson 1 (7 privatpersoner) 
9. Privatperson 2 (2 privatpersoner) 
10. Privatperson 3 (1 privatperson) 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
 

 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.  Kommentar: Noteras. 

 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har beaktats. Kommentar: Noteras. 

 Lantmäteriet ska under samrådsskedet särskilt ge råd om tillämpningen av 6 kap. 
40-42 §§ PBL, se 5 kap. 15 § PBL. I granskningsskedet ingår det inte i 
Lantmäteriet uppdrag att bedöma förenligheten med 6 kap. 40-42 §§ PBL, se 5 
kap. 22 a § PBL. Lantmäteriet vill ändå påpeka att beskrivningen av innehållet i 
exploateringsavtalen inte är tillräckligt för att Lantmäteriet skall kunna lämna 
råd.  Kommentar: Noteras 

 

3. Trafikverket 
 

 Trafikverket instämmer i kommunens bedömning av planen inte kommer ha 
negativ på verkan på statlig infrastruktur och har därmed inga synpunkter.  
Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

4. Ulricehamns Energi 
 UEAB har inga synpunkter på detaljplan för Del av Bogesund 1:230 m.fl. 

"Bergsäter" - Dnr 2016/709 Kommentar: Noteras. 

Övriga 

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Det bör skrivas in i planbeskrivningen och gärna även information/upplysning på 

plankartan att flerbilsgarage ska utföras utan golvbrunn eller förses med 
möjlighet att stänga utflödet (till dag/-spillvattennätet) vid brand. Anledningen är 
att detta inte ryms inom BBR och kan missas i bygglovsskedet om det inte står 
med i planen. Behovet uppstår på grund av att planområdet har avrinning mot 
känslig recipient och bör därför hanteras i planen.   

Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 11.  

 

6. Västtrafik 
 Västtrafik vill återigen peka på vikten av attraktiva gång- och cykelvägar till 

kollektivtrafiken, för allas möjlighet att resa kollektivt samt för att hållbart 
resande ska kunna vara ett rimligt alternativ till pendling med egen bil. I övrigt 
har vi inga synpunkter på planen.  

Kommentar: Noteras. 
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7. Postnord 
 Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 

hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox 
på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.  

Kommentar: Noteras. 

8. Privatperson 1 (7 privatpersoner) 
 Privatperson 1 är fortsatt negativ till gång- och cykelväg (inkl moped-) norr om 

bäcken enligt rådande förslag. De hänvisar i första hand till de alternativa 
lösningarna som de presenterade i samrådsyttrandet daterat 2019-10-07.   

Privatperson 1 vänder sig emot de argument som har framförts till varför gång- 
och cykelväg (inkl moped-) ska anläggas norr om bäcken, att det nya 
bostadsområdet och naturområdet kring bäcken blir mer tillgängligt för 
fredriksbergsborna. Privatperson 1 framför att det fungerat utmärkt i 40 år och att 
trafiken i området främst kommer att beröra de som kommer att bo och verka i 
området Bergsäter. Dessutom anser privatperson 1 att antalet övergångar över 
bäcken skulle bli färre och billigare att bygga/sköta.  

Kommentar: Noteras. Infrastruktur byggs inte ut för att enbart serva nya 
områden, utan infrastruktur byggs ut för serva hela samhället. Om gång- och 
cykelvägen skulle placerats söder om bäcken hade ingreppet blivit större i 
naturområdet då alla vägar i Fredriksberg skulle behöva förlängas och korsa 
bäcken. Gång- och cykelvägen i norr kommer att ge fler möjlighet att kunna ta 
del av naturområdet och för att skapa ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät i området. Speciellt för att knyta ihop det befintliga bostadsområdet 
med planerat område där förskola och vårdboende är en viktig målpunkt. Gång 
och cykelvägen har samma sträckning som tidigare beslutats i detaljplan från 
1977 och 1979 som idag är rådande. 

 Privatperson 1 skriver i yttrandet ”Vi har också fått veta att anslutningen mellan 
den egna tomten och intilliggande kommunal mark är otydlig och delvis 
"privatiserad". Kan så vara. Ä andra sidan är det tveklöst så att de sträckor där 
denna zon har hävdats genom gräsklippning etc har gjorts mera tillgängliga för 
envar än de sträckor som har lämnats åt naturens gång och därmed blivit 
otillgängliga. "Privatisering" måste i så fall också motverkas inom Bergsäter, där 
såväl förskoleverksamhet och äldreomsorg som privata tomter kommer att 
ansluta till naturområdena (bäcken mm).  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kommentar: Noteras. Varje verksamhet ansvarar för att man håller sig inom 
sin egna fastighetsgräns. Däremot är det fortfarande fritt för alla verksamheter 
att använda sig av naturområdena.  

 Privatperson 1 har lämnat ett förslag till utformning av icke bilvägar i området 
Fredriksberg – Bergsäter: 

1. En gångstig (enbart för gående) anläggs norr om tomterna för 
förskoleverksamhet och äldreboende samt bostadstomterna i det 
nordvästra hörnet av Bergsäter och som förbinder infarten från 
Grönahögsvägen i öster med "parkområdet" i väster och där inritad gång- 
och cykelväg. Vidare görs en förlängning anslutande den befintliga gång- 
och cykelvägen mellan övre och nedre Fredriksberg enligt det förslag som 
skissats på sid 8 i rubricerad planbeskrivning. 

2. En gångstig (enbart för gående) anläggs norr om bäcken anslutande 
befintlig gång- och cykelväg invid Grönahögsvägen i öster och en förlängd 
sträckning i väster i enlighet med det förslag som skissats på sid 8 i 
rubricerad planbeskrivning. Flera passager mellan gångstigarna norr och 
söder görs på lämpliga ställen. 

3. Passager mellan gångstigarna kan göras via träbroar, istället för kulverts 
som inkräktar på naturmiljön. Det kan finnas anledning att låta 
anslutningen från Anemonvägen till Bergsäter (där en bro redan finns) 
anläggs som gång- och cykelväg (ej moped). 

En gångstig enligt punkt 1 är rimligt dels för att en gångstig här är lämpligt för 
promenader för äldre runt äldreboendet och dels för att ge god tillgång till 
naturområdet för barnen i förskoleverksamheten anser privatpersonerna. 
Dessutom tycker de att det blir en naturlig och tydlig avgränsning mot 
naturområdena för båda dessa verksamheter och de privata tomterna, dvs 
"privatisering" av naturområdet kan undvikas.  

En gångstig norr om bäcken skulle vara godtagbart inkräktande på både 
naturmiljön och de närmast boende och skulle förstärka och tydliggöra gränserna 
mellan de privata tomterna och kommunal mark anser privatpersonerna. 
Dessutom ska ingen mopedåkning ska tillåtas. Privatperson 1 vill notera att 
dragningen i kommunens förslag avviker från plankartan "Förslag till stadsplan" 
från 1977. 

 Kommentar: Noteras. Kommunens bedömning är att samtliga gator inom 
Fredriksberg som idag avslutas med gång-och cykelväg mot naturområdet 
behöver anslutas till det framtida gång- och cykelnätet inom Bergsäter för att de 
boende i området på enklast sätt ska kunna ta sig till arbetsplatser, förskola, 
skola med mera.  

Att anlägga träbroar vid samtliga passager av bäcken är inte hållbart med 
hänsyn till livslängd och anläggningskostnad. 

Detaljplanen från 1977 visar en möjlig gång- och cykelväg söder om befintlig 
bebyggelse som ännu inte är genomförd. I förslaget till ny detaljplan bibehålls 
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gång- och cykelvägen i huvudsak i samma sträckning. Gång- och cykelvägen är 
tillvisdel förskjuten norr om bäcken för att spara naturvärdena i bäcken.   

 Privatperson 1 anser att utformningen av dessa gångstigar med fördel kan vara av 
den typ som idag används för "Blå stigen" vid Lassalyckan/golfbanan, Norra 
stranden mot Lekstaden, bostadsområdet vid Åsunden söder om Fiskebacken etc. 
med anlagda med grusbäddar (ej asfalt) som inte behöver plogas eller sandas 
vintertid. Med eller utan belysning. Om gångstigarna eventuellt anläggas med 
belysning bör lamporna vara placerade på en låg höjd för att inte störa 
fladdermössen.  

Kommentar: Noteras. Se svar på föregående punkt. 

 Privatperson 1 anser att det finns stora besparingar att göra med att nöja sig med 
gångstigar, både vid anläggandet, den löpande skötseln och framtida underhåll. 
Vidare anser de att det är lämpligt med lite distans mellan rådande och 
kommande bostadstomter. Mopedtrafik bör i första hand kanaliseras till befintlig 
gäng- och cykelväg intill Grönahögsvägen.  

Kommentar: Noteras. Se svar på föregående punkt. Vad gäller mopedtrafik på 
gång- och cykelvägar är moped klass 2 normalt tillåtet. Skulle det visa sig att 
mopedåkning är en olägenhet får kommunen ta ställning till eventuell 
begränsning. Frågan behandlas inte i en detaljplaneprocess utan vid ett senare 
skede.  

 Värt att påminna är även att större delen av bäckområdet inom planområdet och 
vidare västerut inte är någon "blåbärsskog" som man lätt vandrar i, utan ett 
ganska surt område med träd, buskar och snår och som bäst lämnas åt fågellivet! 
Bra då med endast lugna promenadstråk på ömse sidor av naturområdet kring 
bäcken.  

Kommentar: Noteras. 

9. Privatperson 2 (2 privatperson) 
Synpunkterna gäller främst placeringen av tänkt gång och cykelväg (GC-väg). Det 
känns fortfarande mycket ogenomtänkt att placera en ny GC-väg för ett nytt 
område precis i tomtgränsen för ett befintligt bostadsområde. Detta 
bostadsområde, övre Fredriksberg, har redan idag många olika GC - vägar och vi 
finner inget behov av ytterligare sådan (och är övertygade om att grannar håller 
med). En ny GC väg fyller störst funktion för det nya området och bör därför dras 
där. 
Kommentar: Noteras. Infrastruktur byggs inte ut för att enbart serva nya 
områden, utan infrastruktur byggs ut för serva hela samhället och behöver 
därför kopplas samman med redan befintliga vägar. Gång- och cykelvägen 
kommer fylla en viktig funktion för boende på Fredriksberg för att ta sig till ny 
förskola och äldreboende. Gång- och cykelvägen finns även med i den gällande 
detaljplanen för Fredriksberg.  

 Vid samrådsmötet den 4 december framkom att planenheten inte ser några 
hinder med en placering på andra sidan bäcken, men att gata- och trafikenheten 
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såg det som lämpligare med placering norr om bäcken. De ansåg visst att det 
befintliga området skulle bindas ihop med det nya på ett bättre sätt och att en 
placering på andra sidan bäcken skulle kräva att det byggs flera övergångar över 
bäcken. Detta motsätter vi oss starkt. I dagsläget är det endast två övergångar över 
bäcken medritade och fler bör inte behövas oavsett vilken placering GC-vägen får. 
Återigen är funktionen av GC-vägen att se till att de boende i det nya området kan 
ta sig fram och tillbaka, och tvivlar starkt på att det finns ett behov av att GC-
vägen ansluter till alla gator på övre Fredriksberg. De inritade övergångarna bör 
vara fullt tillräckliga.  

Kommentar: Noteras. Kommunens bedömning är att samtliga gator inom 
Fredriksberg som idag avslutas med gång-och cykelväg mot naturområdet 
behöver anslutas till det framtida gång- och cykelnätet inom Bergsäter för att de 
boende i området på enklast sätt ska kunna ta sig till arbetsplatser, förskola, 
skola med mera. 

 Att dra den på norra sidan bäcken medför också att ni inte klarar era egna 
uppsatta grundkrav på att det ska vara en grön korridor på minst 10 meter. Vi 
utgår från att detta antagande är klokt igenomtänkt och att då inte leva upp till 
detta, bör leda till vissa konsekvenser. Vilka då? En placering på andra sidan 
bäcken skulle dock med lätthet klara detta krav. I handlingarna framgår att ni kan 
öka grönområdet på södra sidan bäcken. Dock blir det väll fortfarande en störning 
för djurlivet som finns i bäckområdet om GC-vägen kommer för nära…  

Kommentar: Noteras. Intrånget i naturen bedöms bli större med en placering 
av gång- och cykelvägen på den södra sidan. Då antalet passager skulle bli fler. 

 En fråga som inte varit speciellt aktuell i år men som är viktig, är frågan om hur 
snöröjning. Hur är den planerad att gå till samt vart planerar kommunen att lägga 
den snö som kommer. Hittills har snön lagts i en stor hög i slutet av flera av 
gatorna. Denna möjlighet kommer ju att tas bort, och hur ska de stora mängder 
som troligen kommer att komma andra år att hanteras? Ska snön läggas ändå 
närmare bäcken? Och hur lämpligt är det i sådana fall? Denna fråga kunde inte 
besvaras på samrådsmötet.  

Kommentar: Noteras. Samtliga gator och gång- och cykelvägar inom området 
har utrymme för snövallar. Vid de tillfällen det kommer mycket snö krävs ibland 
bortkörning. 

 Om man som privatperson vill bygga något på sin egen fastighet så krävs att man 
håller sig ett par meter ifrån sin egen tomtgräns för att (bland annat) minska 
påverkan för närboende. I detta fall vill kommunen bygga precis i tomtgränsen. 
Och inte bara något litet bygge, utan en GC-väg med stor påverkan för samtliga 
grannar i form av ljud, ljus och andra störningsmoment. Förutom detta så kan vi 
också återknyta till frågan om snöröjningen. Vid snöröjning har man vid flera 
gånger under de 10 åren vi bott här varit i vår mur vilket är en bidragande faktor 
till att den nu delvis har rasat. Detta har vi inte rapporterat, men förstår nu hade 
vi givetvis borde ha gjort detta. Då vi nu behöver bygga en ny mur för att inte 
riskera att hela muren rasar, undrar vi givetvis hur detta kommer att hanteras i 
framtiden? I dagsläget är det endast ca 10 m som påverkas. Om GC-vägen byggs 
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precis i tomtgränsen även på långsidan av vårt hus påverkas ytterligare ca 40-50 
m. Det känns inte roligt att lägga flera hundratusen på någon som man riskerar 
att få förstört varje vinter. Även detta är ett problem som kommunen kommer 
ifrån om man väljer den mer naturliga sträckningen genom det nya området 
(söder om bäcken). Genom denna dragning kan man också planera med 
”avstjälpningsstationer” för snö från början. Frågor som togs upp på 
samrådsmötet var vem står för eventuella skador på vår (och andras) egendom, 
både vid själva byggnationen och vid underhåll och reparationer? Borde det 
kanske vara så att det blir kommunen som står för kostnaderna (del av) för att få 
till en hållbar och stabil mur som inte leder till problem för varken oss eller 
kommunen i framtiden? Vi vill ju givetvis inte stå för kostnader på grund av 
sådant som ligger utan för vår kontroll, och som vi inte kan påverka.  

Kommentar: Noteras. Hur en tomt får bebyggas regleras i detaljplanen. Att 
byggnad ska placeras antal meter från tomtgräns beror bland annat på att man 
bygger gata och gång- och cykelvägar i tomtgräns och dessa meter ska vara ett 
skydd mot ljud, ljus och andra störningar.  

Snöröjning ska ske utan att andra fastigheter kommer till skada.  

 En annan fråga som är oklar i dagsläget är frågan belysning av GC-vägen. Just att 
frågan inte är utredd är det som väcker mycket funderingar och oro. Det kanske 
alltså sluta med att vi få en belysning som verkar störande i vårt vardagsliv på vår 
egen fastighet. En utökad belysning så pass nära bäcken bör även påverka det 
djurliv som man vill skona genom att inte lägga GC-vägen närmare än minst 10 
meter från bäcken?  

Kommentar: Noteras. I en detaljplan går man inte ner i projekteringsnivå 
vart lyckstolpar ska placeras utan enbart vart gång- och cykelvägen ska 
placeras. Att det finns en belysning anses inte störande då det tillhör stadslivet. I 
kommande detaljprojektering tas hänsyn så att enskilda belysningspunkter inte 
förorsakar onödig störning.  

 Det finns också en oro för hur vi kommer att påverkas av den omfattande 
byggnationen som kommer att ske i vårt närområde. Hur kommer kommunen att 
se till att påverkan blir som liten som möjligt och att vi kan fortsätta nyttja våra 
fastigheter under de kommande åren utan störningar. Om inte, vad finns det för 
möjligheter till kompensation?  

Kommentar: Noteras. Den som kommer att bygga ansvarar för att gällande 
regelverk följs precis som på alla andra byggarbetsplatser. 

 Sammanfattningsvis vill vi alltså att GC-vägen dras genom det nya området (söder 
om bäcken). Vi tror att GC-vägen får samma nyttjandegrad (om inte bättre) på 
den sidan bäcken. Grannarna på Fredriksberg kommer också att påverkas mindre 
av den i övrigt mycket stora förändringen av sin boendemiljö. Utifrån den 
information vi tagit del av så drar vi slutsatsen att det mycket väl går att dra GC-
vägen på södra sidan, och att planenheten ser detta som en lika bra lösning.  

Kommentar: Noteras. Se svar på övriga punkter. 
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10. Privatperon 3 (1 privatperson) 
 I bemötandet av de skrivelser/yttranden som har delgetts Ulricehamns kommun i 

rubricerat ärende har, förutom att de flesta förslag avfärdats, de privata 
synpunkterna, med bemötanden, redovisats på ett sätt så att intrycket hos den 
utomstående som tar del av härav blir att endast 5 privatpersoner har yttrat sig. 

Att endast referera till "Privatperson 1", 1-5,  är oacceptabelt och ger en helt 
felaktig bild av hur många personer som står bakom skrivelserna/yttrandena. Här 
handlar det istället om fastigheter/fastighetsägare, åtminstone 1 "privatperson" 
per fastighet/skrivelse, och i ett fall om 8 fastigheter/15 privatpersoner, dvs totalt 
minst 12 fastigheter med åtminstone ett 20-tal undertecknande personer 
involverade, alla påverkade av och närboende till det nya bostadsområdet 
Bergsäter. Alltså inte endast 5 "privatpersoner" som har yttrat sig, vilket upplevs 
som förringande, om än oavsiktligt! Det är utan tvekan så att 20 personers åsikter 
väger tyngre än fem, oavsett sammanhang. 

En rimlig begäran och krav är därför att ni ersätter nuvarande rubriker på ett sätt 
så att det framgår tydligt hur många fastigheter och personer som representerar 
varje skrivelse/yttrande SAMT delger alla berörda instanser/personer detta 
förtydligande, skriftligen eller per e-post, enligt er sändlista. 

Förslag till korrigering (byt gärna ut ordet "privatperson", här med ett exempel där 
undertecknad känner till förhållandet): 

Privat yttrande nr 4 -- 8 fastigheter/15 personer 

Kommentar: Beaktas. Har i granskningsutlåtandet förtydligats hur många 
privatpersoner som har framfört sig på yttrandet.  

 

 

 

Sebastian Olofsson                             Rasmus Karlsson 
Samhällsbyggnadschef                      Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad              Planenheten 
                                                                Miljö och samhällsbyggnad       
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GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

CYKEL Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DS Vård, även apotek, Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Tryckstegringstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E3
Återvinningsstation och annan teknisk anläggning som är avskärmad från närmsta
bebyggelse, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Mark

+0,0 Markens höjd är angivet värde i meter över havet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning
e1 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom

användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1

p.

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

)
—

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

))+0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i angivet i meter över havet . Utöver högsta
totalhöjd får räcke, hisschakt, ventilationsanordningar och liknande byggnadsdelar
uppföras., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Endast friliggande enbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast rad-, par- och kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns. Garage och
komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns och garage
minst 6 meter från gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
d2 0,0 Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år, PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6
§
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 
SoL och LSS 
Dnr 2020/238 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-29 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-29 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS 
Diarienummer 2020/238, löpnummer 1458/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det första kvartalet 2020, det vill säga beslut som fattades under perioden 2019-10-01 – 
2019-12-31, har tre nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Två av dessa 
avser beslut om boende: ett beslut om boende för vuxna enligt LSS och ett beslut om 
permanent bostad (särskilt bostad) enligt SoL. Det tredje beslutet avser kontaktperson enligt 
socialtjänstlagen. En insats om kontaktperson enligt LSS har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  
 
Skälen till att beslut om kontaktperson inte har kunnat verkställas inom tre månader är att 
det är svårt att hitta en lämplig uppdragstagare. Beslutet om bostad enligt LSS har inte 
kunnat verkställas på grund av att det saknas boende och personen har tackat nej till 
erbjudande om boende på särskilt boende och beslutet har därför inte kunnat verkställas.  
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19 ärenden återrapporteras då fortfarande inte är verkställda. Sju av dessa avser permanent 
bostad enligt SoL (det vill säga särskilt boende inom äldreomsorgen). Alla sju individer har 
erbjudits ett boende och tackat nej till detta, varav besluten inte har kunnat verkställas.  
Tre beslut avser bostad för vuxna enligt LSS. Två av dessa har erbjudits boende och tackat 
nej. Den tredje önskar inte boende förrän till sommaren 2020. Två beslut avser bostad för 
vuxna enligt SoL, där det saknas lediga bostäder. Tre beslut om hemtjänst återrapporteras, 
alla avser insatsen städ och det är fortfarande oklart om personerna har valt utförare ännu.  
 
Tre beslut avser kontaktperson, två enligt SoL och en enligt LSS. I två av fallen saknas 
lämplig uppdragstagare och i det tredje fallet önskar personen ingen kontaktperson i nuläget. 
Ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS återrapporteras också där personen fortfarande 
inte tar emot insatsen från kommunen.  
 
6 beslut rapporteras som verkställda efter tre månader. Tre av dessa avser beslut om 
permanent bostad enligt SoL, och ett beslut avser bostad för vuxna enligt LSS. Två beslut om 
kontaktperson har kunnat verkställas.  
 
6 beslut har avslutats av annan anledning än verkställighet. Fyra av dessa beslut gäller 
hemtjänst i form av städ där personerna inte längre har behov av insatsen från kommunen.  
 
Ett beslut om avlösning i hemmet avslutas då personen inte har behov av insatsen. 
 
Ett beslut om permanent bostad enligt SoL (särskilt boende) avslutas då personen tagit 
tillbaka sin ansökan.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2019-10-01 – 2019-12-31, har 1 647 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 38 
Funktionsnedsättning SoL 65 
Individ och familjeomsorg SoL 992 
Äldreomsorg SoL 552 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd  Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 1, 2020 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Boende för 
vuxna 
 

FN/LSS 191105  Saknas ledig 
bostad 

K 1994 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 191129  Personen har 
erbjudits boende 
200306 och 
tackat nej 
 

K 1930 

Kontakt-
person 

FN/LSS 181025 191116 Svårt att hitta 
lämplig 
uppdragstagare 
 

K 2004 

Kontakt-
person 

FN/SoL 191122  Svårt att hitta 
lämplig 
uppdragstagare  
 

M 1998 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 180530  Personen har 
erbjudits boende 
180827, 190903 
och 200120 och 
tackat nej 
 

K 1928 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190312  Personen har 
erbjudits boende 
200106 och tackat 
nej 
 

K 1936 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190319  Personen har 
erbjudits boende 
191118 och tackat 
nej 
 

M 1941 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190625  Personen har 
erbjudits boende 
190828 samt 
200107 och tackat 
nej 
 

K 1927 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190830  Personen har 
erbjudits boende 
200127 och tackat 
nej 
 

M 1923 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190924  Personen har 
erbjudits boende 
200423 och 
tackat nej 
 

K 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190705  Personen har 
erbjudits boende 
190902 och 
191021 och tackat 
nej 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190611  Personen önskar 
boende först 
sommaren 2020 
 

M 1999 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Personen har 
blivit erbjuden 
boende 191010 
men tackat nej 
 

M 1989 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt 
boende enligt SoL 
sedan 180930 i 
väntan på bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181212  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig 
bostad. Har 
beviljats 
korttidsvistelse 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 

K 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181105  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig plats, 
Personen har en 
annan placering 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 

K 1995 

Hemtjänst ÄO/SoL 190515  Beslutet avser 
insatsen städ, och 
personen har inte 
valt utförare ännu 
 

M 1935 

Hemtjänst ÄO/SoL 171201 180508 Avser städ, 
personen har inte 
valt ny utförare 
 
 

M 1944 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 190521  Beslutet avser 
insatsen städ, och 
personen har inte 
valt utförare ännu 
 

K 1973 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190617  Saknas lämplig 
uppdragstagare 
 

K 2005 
 
 

Kontakt-
person 

FN/LSS 120616 190801 Personen önskar 
ingen ny 
kontaktperson i 
nuläget 
 

K 1963 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190222  Personen har 
200206 uttalat att 
hon inte vill ha 
kontaktperson. 
Svårt att hitta rätt 
kontaktperson 
 

K 1983 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Tar inte emot 
insatsen 
 

M 1988 

  



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190830  200307 Har 
saknats 
ledig 
bostad 
 

K 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190215  200424 Personen 
har 
erbjudits 
boende 
190219 
och 
190501 
och tackat 
nej  
 

K 1932 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 191129  200421 Har 
saknats 
ledig 
bostad 
 

K 1927 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190130  200307 Har 
saknats 
ledig 
bostad 
 

K 1997 

Kontakt-
person 

FN/SoL 191031  200301 Har 
saknats 
lämplig 
uppdrags-
tagare 
 

M 1963 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180601 181217 200401 Ville först 
inte ha en 
kontakt-
person, 
tog sedan 
tid att 
hitta en 
lämplig 
uppdrags-
tagare 
 

K 1967 
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Sektor välfärd

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 191014  200416 Personen 
hade inget 
behov av 
insatsen 
 

K 1961 

Hemtjänst ÄO/SoL 130812 190228 200302 Personen 
har inte 
längre 
behov av 
insatsen, 
städ 
 

M 1922 

Hemtjänst ÄO/SoL  120615 190228 200421 Personen 
har inte 
längre 
behov av 
insatsen 
genom 
kom-
munen 
 

K 1937 

Hemtjänst ÄO/SoL 160602 190228 200421 Personen 
har inte 
längre 
behov av 
insatsen 
genom 
kom-
munen 
 

M 1940 

Hemtjänst ÄO/SoL 160630  190228  Personen 
har inte 
längre 
behov av 
insatsen 
genom 
kom-
munen 
 

M 1946 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 191213  200324 Återtagit 
ansökan 
 

K 1947 
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Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid 
Marknadsplatsen 
Dnr 2020/236 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid 
Marknadsplatsen utifrån beskrivning. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för 
räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan 
genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig 
medfinansiering, för att genomföra projektet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter 
utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn 
kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två 
cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras. 
 
Förvaltningen har utifrån förväntad exploatering och befolkningstillväxt beräknat de 
framtida trafikmängderna i området med utgångspunkt från prognosår 2040 samt studerat 
kapaciteten i befintligt trafiksystem. Beräkningarna visar att befintligt trafiksystem kommer 
att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand 
eftermiddagarna. Problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna bedöms vara 
akuta omkring år 2027-2028. 
 
För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning 
behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. 
Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och 
kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack var de extra svängfälten. 
 
För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik planeras för en 
planskild passage av väg 157 mellan de båda cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig 
för att knyta ihop centrum med området Bronäs som enligt framtaget planprogram ska 
omvandlas från industriområde till attraktiva centrum- och kollektivtrafiknära 
bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och övrig samhällsservice. 
 
Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att 
undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad 
rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan. 
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Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas 
som statlig medfinansiering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-24 från samhällsbyggnadschef 
2 Marknadsplatsens trafikutveckling 2018-12-03 
3 Marknadsplatsen illustration av ny trafiklösning 

 
 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-24 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ny trafiklösning 
vid Marknadsplatsen 
Diarienummer 2020/236, löpnummer 1427/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid 
Marknadsplatsen utifrån beskrivning. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för 
räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan 
genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig 
medfinansiering, för att genomföra projektet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter 
utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn 
kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två 
cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras. 
 
Förvaltningen har utifrån förväntad exploatering och befolkningstillväxt beräknat de 
framtida trafikmängderna i området med utgångspunkt från prognosår 2040 samt studerat 
kapaciteten i befintligt trafiksystem. Beräkningarna visar att befintligt trafiksystem kommer 
att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand 
eftermiddagarna. Problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna bedöms vara 
akuta omkring år 2027-2028. 
 
För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning 
behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. 
Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och 
kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack var de extra svängfälten. 
 
För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik planeras för en 
planskild passage av väg 157 mellan de båda cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig 
för att knyta ihop centrum med området Bronäs som enligt framtaget planprogram ska 
omvandlas från industriområde till attraktiva centrum- och kollektivtrafiknära 
bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och övrig samhällsservice. 
 
Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att 
undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad 
rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan. 
 
Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas 
som statlig medfinansiering. 
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Ärendet 
Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter 
utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn 
kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två 
cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras. 
 
Förvaltningen har utifrån förväntad exploatering och befolkningstillväxt beräknat de 
framtida trafikmängderna i området med utgångspunkt från prognosår 2040 samt studerat 
kapaciteten i befintligt trafiksystem. Beräkningarna visar att befintligt trafiksystem kommer 
att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand 
eftermiddagarna. Den västra cirkulationsplatsen, i korsningen mellan Strandgatan, 
Boråsvägen och Falköpingsvägen, har tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade 
trafikmängder år 2040. Den östra cirkulationsplatsen kommer att vara överbelastad under 
eftermiddagens maxtimma med växande köer på i första hand Bogesundsgatan. Även 
Falköpingsvägen västerifrån kommer vara överbelastad och trafiken i den västra 
cirkulationsplatsen blockeras.  
 
Om trafikökningen mellan år 2018 till 2040 förutsätts ske helt linjärt kommer problemen 
med växande köer kring cirkulationsplatserna vara akuta omkring år 2027-2028. 
 
Efter att rapporten Marknadsplatsen trafikutveckling färdigställdes 2018 har förvaltningen 
fortsatt med trafikmätningar i området. För Falköpingsvägen följer trafikutvecklingen 
prognosen men det bör noteras att ökningen under eftermiddagens mest belastade timma 
sker snabbare än för dygnet som helhet vilket riskerar påskynda överbelastningen. För 
området som helhet ligger trafikökningen något under prognosen till följd av att trafiken på 
Strandgatan hittills ökat långsammare än beräknat. 
 
För att fördröja överbelastningen av trafiksystemet kan kommunen främja en ökad 
överflyttning av resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Genom området passerar all 
kollektivtrafik för centralorten, ca 300 turer per dag. Enligt prognoserna för trafik-
utvecklingen kommer trafiken att öka i området i sådan omfattning att framkomligheten för 
kollektivtrafiken inte kan säkerställas med dagens utformning. 
 
För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning 
behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. 
Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och 
kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack vare de extra svängfälten. 
 
När cirkulationsplatsen flyttas behöver även busshållplatsen ”Lidl” med sina två 
hållplatslägen byggas om. Det norra hållplatsläget flyttas till en ny placering väster om 
cirkulationsplatsen vilket medför att den blir lättare att nå från huvudcykelstråket.  
 
Gång- och cykelvägen genom området, kopplingen Bogesundsgatan – Boråsvägen, ingår i det 
stråk som enligt Västra Götalandsregionens potentialstudie för cykel har störst potential för 
arbetspendling med cykel inom kommunen. För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för 
gång- och cykeltrafik planeras för en planskild passage av väg 157 mellan de båda 
cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig för att knyta ihop centrum med området 
Bronäs som enligt framtaget planprogram ska omvandlas från industriområde till attraktiva 
centrum- och kollektivtrafiknära bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och 
övrig samhällsservice. 
 
Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att 
undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad 
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rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan. 
Utformningen visas översiktligt på bilagd illustration.  
 
Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas 
som statlig medfinansiering.  
 
Beslutsunderlag 

1 Marknadsplatsens trafikutveckling 2018-12-03 
2 Marknadsplatsen illustration av ny trafiklösning 
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1 Bakgrund och syfte 
Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter 
utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn 
kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två 
cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras.  

Syftet med denna utredning är att bedöma de framtida trafikmängderna i området samt 
studera kapaciteten i befintligt trafiksystem. Rapporten kommer också att utgöra underlag i 
det fortsatta arbetet med att utveckla området. 

2 Tidigare utredningar 

2.1 Utredningar 
Tidigare utredningar för området 

Trafikutredning PM Mikrosimulering Ulricehamn av Atkins 2014-10-14. 

Trafikutredning Cirkulationsplatser Ulricehamn PM del 2 av Atkins 2015-12-17. 

PM trafikutredning cirkulationsplatser vid Marknadsplatsen, Ulricehamns kommun av WSP 
2018-10-12. 

3 Metod och genomförande 

3.1 Trafikmätningar 
Trafikmätningar utförs återkommande i utvalda punkter inom centralorten för att 
trafikutvecklingen ska kunna följas över tid. För mätningarna används dels fast installerad 
mätutrustning på de mest trafikerade gatorna och dels ambulerande utrustning i form av 
slangräkneverk. Rådata från trafikmätningarna ger uppgift om trafikmängd och hastigheter i 
respektive mätpunkt fördelat på fordonsklass och körriktning.  

Samtliga gator kring Marknadsplatsen har kontinuerliga mätserier. Kompletta ÅDT- 
mätningar utfördes 2016-17. Punkterna har även verifierats med kompletterande mätningar 
under hösten 2018. 
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3.2 Trafikfördelning 
Området har filmats från drönare under eftermiddagens maxtimma, kl 16-17. Från filmerna 
har uppgifter om trafikens fördelning i de olika till- och frånfarterna observerats liksom hur 
trafiken rör sig inom området. Även antalet gående och cyklister som korsar de olika 
körbanorna är hämtat från filmmaterialet. 

 

Bild 1: Drönarfoto över dagens två cirkulationsplatser 

3.3 Geografisk avgränsning 
Trafiken i korsningarna Strandgatan – Boråsvägen, Falköpingsvägen Boråsvägen samt 
Falköpingsvägen Lillsjövägen har studerats, se karta nedan. 



MARKNADSPLATSEN TRAFIKUTVECKLING 

 
 
 
 
6 

 

Bild 2: Utredningsområde 

4 Resultat 

4.1 Trafikmängder 
Trafikmängderna är mätta i punkter enligt nedanstående karta. 
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Bild 3: Trafikmätningspunkter i området 

Dagens trafikmängder i anslutning till korsningarna redovisas i tabellen nedan. 

punkt gata ÅVDT tung trafik 

1 Falköpingsvägen, öster Bogesundsg 11 800 8,8 % 

2 Bogesundsgatan 12 300 8,8 % 

3 Falköpingsvägen, väst Bogesundsg 10 800 9,2 % 

4 Boråsvägen, syd Strandg 5 500 5,0 % 

5 Strandgatan 8 600 6,4 % 

6 Boråsvägen, norr Strandg 7 600 7,5 % 

7 Boråsvägen vid Ätran 6 900 6,9 % 

8 Lillsjövägen 1 050 10 % 

Tabell 1: Trafikmängder 2018  

Trafikens fördelning har studerats under vardagsdygnets maxtimma som inträffar på 
eftermiddagen mellan kl 16-17.  
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Till Falköpingsv Bogesundsg Boråsv s Strandgatan Boråsv n 

Från      

Falköpingsvägen  433 69 139 92 

Bogesundsgatan 246  61 123 82 

Boråsvägen söder 80 101  27 65 

Strandgatan 109 136 28  135 

Boråsvägen norr 82 103 117 151  

Tabell 2: Antal fordon under eftermiddagens maxtimma 2018 fördelat  

 

4.2 Trafikuppräkning till 2040 
Trafikflödena har räknats upp med en allmän årlig tillväxt enligt Trafikverkets 
trafikuppräkningstal till prognosår 2040.   

punkt gata ÅVDT tung trafik 

1 Falköpingsvägen, öster Bogesundsg 15 100 10,7 % 

2 Bogesundsgatan 15 700 10,7 % 

3 Falköpingsvägen, väst Bogesundsg 13 800 11,2 % 

4 Boråsvägen, syd Strandg 7 000 6,2 % 

5 Strandgatan 11 000 7,9 % 

6 Boråsvägen, norr Strandg 9 700 9,2 % 

7 Boråsvägen vid Ätran 8 800 8,5 % 

8 Lillsjövägen 1 300 12,2 % 

Tabell 3: Trafikmängder ÅDT uppräknad till 2040 
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Till Falköpingsv Bogesundsg Boråsv s Strandgatan Boråsv n 

Från      

Falköpingsvägen  553 88 177 118 

Bogesundsgatan 314  78 158 104 

Boråsvägen söder 102 127  34 82 

Strandgatan 138 173 36  171 

Boråsvägen norr 95 119 135 175  

Tabell 4: Antal fordon under eftermiddagens maxtimma 2040 fördelat  

4.3 Trafikalstring 
Området kommer att tillföras ytterligare trafik utöver den allmänna trafiktillväxten till följd 
av utbyggnad av nya bostadsområden.  

punkt gata ÅVDT tung trafik 

1 Falköpingsvägen, öster Bogesundsg 16 200 9,2 % 

2 Bogesundsgatan 18 800 8,9 % 

3 Falköpingsvägen, väst Bogesundsg 14 800 9,5 % 

4 Boråsvägen, syd Strandg 8 600 5,0 % 

5 Strandgatan 12 200 7,1 % 

6 Boråsvägen, norr Strandg 10 200 7,8 % 

7 Boråsvägen vid Ätran 9 400 7,1 % 

8 Lillsjövägen 3 200 5,5 % 

Tabell 5: Trafikmängder ÅDT uppräknad till 2040 efter utbyggnad av nya 
bostadsområden. 

 

Till Falköpingsv Bogesundsg Boråsv s Strandgatan Boråsv n 

Från      

Falköpingsvägen  79 35 30 10 

Bogesundsgatan 39  35 11 22 

Boråsvägen söder 20 24  8 27 

Strandgatan 16 13 14  25 
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Boråsvägen norr 7 31 18 36  

Tabell 5: Antal fordon under eftermiddagens maxtimma från nya bostadsområden 2040 

Till Falköpingsv Bogesundsg Boråsv s Strandgatan Boråsv n 

Från      

Falköpingsvägen  632 123 207 128 

Bogesundsgatan 353  113 169 126 

Boråsvägen söder 122 151  42 109 

Strandgatan 154 186 50  196 

Boråsvägen norr 102 150 153 211  

Tabell 6: Antal fordon under eftermiddagens maxtimma 2040 inkl. tillkommande 
bostadsområden  

Trafikökningstakten förutses i beräkningarna ske linjärt från 2018 till prognosåret 2040 men 
är avhängt konjunkturläge, befolkningsutveckling, exploateringstakt och 
trafikslagsfördelning. Trafikutvecklingen för Falköpingsvägen samt för de båda 
cirkulationsplatserna totalt redovisas i diagrammet nedan. 

 

Bild 4: Trafikutveckling för Falköpingsvägen samt hela området 1998-2018 och prognos till 
2040 

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000
Trafikutveckling 1998 – 2018 och prognos till 2040

Fordon Falkö Prognos Falkö Totalt antal fordon Prognos antal fordon



MARKNADSPLATSEN TRAFIKUTVECKLING 

 
 
 
 

11 

5  Gång- och cykeltrafik 

5.1 Gång och cykelpassager 
Antalet gång- och cykeltrafikanter har räknats under eftermiddagens maxtimma, kl 16-17.  

 

Bild 5: Övergångställen med cykelpassager i anslutning till befintliga cirkulationsplatser 

passage fotgängare cyklister 

1 29 6 

2 31 0 

3 4 4 

4 19 3 

5 6 0 

6 23 3 

7 19 1 

Tabell 7: Antal fotgängare och cyklister under eftermiddagens maxtimma kl 16-17 
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5.2 Befintliga Gång- och cykelbanor 

 

Bild 6: Befintligt gång- och cykelvägnät 

5.3 Cykelpotential 
I en studie har Västra Götalandsregionen studerat potentialen för cykling som arbetspendling 
genom att jämföra vart människor bor med var de arbetar. Kartan nedan visar antalet 
människor som når sin arbetsplats inom 30 min cykling. Boråsvägen, genom befintlig 
cirkulationsplats, är den gata i Ulricehamn som enligt studien har i särklass störst potential 
för arbetspendling med cykel. Boråsvägen är den genaste vägen för 542 personer att nå sin 
arbetsplats inom 30 minuters cykling. 
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Bild 7: Borås vägen är den gata i Ulricehamn med störst cykelpotential 

6 Kollektivtrafik 
All kollektivtrafik till och från Ulricehamns busstation passerar genom området. Hållplatser 
finns på Falköpingsvägen samt strax utanför utredningsområdet på Bogesundsgatan och 
Boråsvägen. Det saknas särskild prioritet för kollektivtrafiken. Hållplatserna på 
Falköpingsvägen är för små för de bussar som används idag då utrymme saknas att angöra 
hållplatsen korrekt. 

7 Kapacitetsberäkning befintligt system 
Kapaciteten har beräknats för dagens utformning i samtliga korsningar. Beräkning har skett 
för nuläge (2018), prognosår (2040) samt prognosår inkl full utbyggnad av de 
nybyggnadsobjekt som ingår i trafikalstringsberäkningen (2040 inkl exploatering).  

Kapacitetsberäkning har utförts med Capcal 4.4. Beräkning har utförts för eftermiddagens 
maxtimma. Att analysera normal vardagsmaxtimma brukar sägas motsvara den 200:e mest 
trafikerade timman under året vilket ska representera dimensionerande timma. 
  
Som resultat redovisas belastningsgrad (BG) och kölängd som medelvärde (KÖ 50) 
respektive 90-percentil (KÖ 90). Kölängd redovisas som antal fordon. Enligt VGU, som anger 
de riktvärden som Trafikverket tillämpar, ska belastningsgraden vara mindre än 0,8 för 
”önskvärd” standard. Om belastningsgraden ligger mellan 0,8 och 1,0 är standarden 
”godtagbar”. Vid belastningsgrader som är större än 1,0 är kapaciteten otillräcklig vilket ger 
ständigt växande köer. 
 

7.1 Cirkulationsplats Strandgatan – Boråsvägen - 
Falköpingsvägen 

 2018 2040 2040 inkl exploatering 

Tillfart BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 

Strandgatan 0,41 0,3 0,6 0,57 0,7 1,7 0,77 2,1 4,9 

Boråsvägen n 0,45 0,4 0,7 0,59 0,8 1,8 0,81 2,7 6,2 

Falköpingsvägen 0,47 0,2 0,3 0,63 0,5 1,1 0,81 1,6 3,7 

Boråsvägen s 0,30 0,2 0,4 0,44 0,5 1,1 0,62 1,2 2,8 

Tabell 8: Kapacitetsberäkning befintlig cirkulationsplats Strandgatan – Boråsvägen - 
Falköpingsvägen 
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7.2 Cirkulationsplats Falköpingsvägen – 
Bogesundsgatan 

 2018 2040 2040 inkl exploatering 

Tillfart BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 

Falköpingsv v 0,60 0,6 1,4 0,84 2,8 6,4 0,98 19,7 32,3 

Bogesundsgatan 0,63 0,5 1,1 0,87 2,6 6,0 1,08 96,0 97,9 

Falköpingsv n 0,44 0,2 0,4 0,59 0,5 1,1 0,7 0,9 2,1 

Tabell 9: Kapacitetsberäkning befintlig cirkulationsplats Falköpingsvägen – 
Bogesundsgatan 

7.3 Trevägskorsning Falköpingsvägen - Lillsjövägen 
 2018 2040 2040 inkl exploatering 

Tillfart BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 BG KÖ 50 KÖ 90 

Lillsjövägen 0,04 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 *   

Falköpingsv  n 0,67 1,9 4,4 0,88 6,3 13,7    

Falköpingsv s r 0,45 0,8 1,8 0,57 1,3 3,0    

Falköpingsv s v 0,13 0,1 0,1 0,48 0,7 1,4    

Tabell 10: Kapacitetsberäkning befintlig trevägskorsning Falköpingsvägen – Lillsjövägen. 
*2040 inkl exploatering är omöjlig att beräkna pga överbelastning.  

8 Slutsatser 
Beräkningarna visar att befintligt trafiksystem kommer att bli överbelastat och att trafiken 
kommer att stå helt stilla under i första hand eftermiddagarna.  

Den västra cirkulationsplatsen i korsningen mellan Strandgatan, Boråsvägen och 
Falköpingsvägen har tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade trafikmängder år 2040. 

Den östra cirkulationsplatsen kommer att vara överbelastad under eftermiddagens 
maxtimma med växande köer på i första hand Bogesundsgatan. Även Falköpingsvägen 
västerifrån kommer vara överbelastad och trafiken i den västra cirkulationsplatsen blockeras. 

Korsningen mellan Falköpingsvägen och Lillsjövägen kommer att vara överbelastad, i första 
hand på grund av den trafik som tillkommer på Lillsjövägen till följd av ny exploatering i 
området.  
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Om trafikökningen mellan år 2018 till 2040 förutsätts ske helt linjärt kommer problemen 
med växande köer kring cirkulationsplatserna vara akuta omkring år 2027-2028. 
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Ansökan om investeringsmedel till förvärv av 
fastigheten Gällstad 1:46 f d. Stickeriet 
Dnr 2020/199 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvärv av Gällstad 1:46 enligt upprättat köpekontrakt godkänns.  
 
Anslår investeringsmedel, 3,6 mnkr, för förvärvet inklusive beräknad stämpelskatt om ca 0,1 
mnkr. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, 3,6 
mnkr. Investeringen möjliggör att museisamlingen i Röshult kan flyttas till andra lokaler. 
 
Fastigheten ligger i bra läge på Boråsvägen i Gällstad. Den har en areal om 3 339 kvm och är 
bebyggd med en industrilokal, med en lokalyta om 1 800 kvm. Plan 2 har en yta om 900 kvm 
och skall användas för museisamlingen. Det finns utöver lokalytan källare om 700 kvm, som 
också skall användas för museisamlingen. 
 
Lokalen för museisamlingen behöver efter genomfört köp byggas om för ett uppskattat 
belopp på cirka 6 mnkr för att anpassas till verksamhetens behov. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från tf. servicechef  
2 Investeringskalkyl till ansökan om förvärv av Gällstad 1.46 
3 Köpekontrakt Fastmax Ulricehamns kommun 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-17 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 
förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, f d Stickeriet 
Diarienummer 2020/199, löpnummer 1174/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvärv av Gällstad 1:46 enligt upprättat köpekontrakt godkänns.  
 
Anslår investeringsmedel, 3,6 mnkr, för förvärvet inklusive beräknad stämpelskatt om ca 0,1 
mnkr. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, 3,6 
mnkr. Investeringen möjliggör en långsiktig förvaring av museisamlingen som tidigare 
förvarades i Röshult.. 
 
Fastigheten ligger i bra läge på Boråsvägen i Gällstad. Den har en areal om 3 339 kvm och är 
bebyggd med en industrilokal, med en lokalyta om 1 800 kvm. Plan 2 har en yta om 900 kvm 
och skall användas för museisamlingen. Det finns utöver lokalytan källare om 700 kvm, som 
också skall användas för museisamlingen. 
 
Lokalen för museisamlingen behöver efter genomfört köp byggas om för ett uppskattat 
belopp på cirka 6 mnkr för att anpassas till verksamhetens behov. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, 3,6 
mnkr. Investeringen möjliggör en långsiktig förvaring av museisamlingen som tidigare 
förvarades i Röshult. 
  
Fastigheten ligger i bra läge på Boråsvägen i Gällstad. Den har en areal om 3 339 kvm och är 
bebyggd med en industrilokal, med en lokalyta om 1 800 kvm. Plan 2 har en yta om 900 kvm 
och skall användas för museisamlingen. Det finns utöver lokalytan en källare om 700 kvm, 
som också skall användas för museisamlingen. Plan 1 (900 kvm) i gatuplan kommer att vara 
tillgänglig för annan kommunal verksamhet, alternativt hyras ut externt. 
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Lokalen för museisamlingen behöver efter genomfört köp byggas om för ett uppskattat 
belopp på cirka 6 mnkr för att anpassas till verksamhetens behov. Förvaltningen återkommer 
med en investeringsansökan avseende ombyggnation efter att en noggrannare projektering 
och kostnadsberäkning av nödvändiga åtgärder har kunnat utföras. 
Den årliga kostnaden som följer av köpet av fastigheten beräknas enligt upprättad kalkyl 
uppgå till ca 1 mnkr, exklusive de ekonomiska effekter som följer av planerad ombyggnation. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020. 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan budgeten får 
utökas med motsvarande summa för innevarande år. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om förvärv av Gällstad 1.46 
2 Köpekontrakt Fastmax Ulricehamns kommun 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Tf servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Gällstad 1:46 3 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 600 3 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 600 0 0 0 0 0 3 600

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 750 750 750 750 750 750 4 500
Avskrivningar 180 180 180 180 180 180 1 080
Internränta 61 58 55 52 49 46 321
Summa kapitalkostnader 241 238 235 232 229 226 1 401
Summa kostnader 991 988 985 982 979 976 5 901
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 991 988 985 982 979 976 5 901

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) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

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

Avtal om samverkan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2020/222 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad antas. 
 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har 
gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Slutversion avtal om samverkan 
3 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-04-01 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-17  

Tjänsteskrivelse Avtal om samverkan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad 
Diarienummer 2020/222, löpnummer 1253/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad antas. 
 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har 
gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
 
 
Ärendet 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan).  SKR tog i september 
2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja 
möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast förekommande 
rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid 
sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för ett samverkansavtal.  
 
Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. Chefer 
från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad 
avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.  
 
Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med avtalet 
är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska 
sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna 
kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som 
att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.  
 
Miljöenheten anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra 
kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens men 
också för att kunna sprida den kunskap som finns på miljöenheten i Ulricehamn. Att 
samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av 
samverkan i dagsläget, även om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt. 
Miljöenheten önskar därför att miljö- och byggnämnden ska fatta beslut om att överlämna 
förslag på samverkansavtal till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 

1 Slutversion avtal om samverkan 
2 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-04-01 
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Beslut lämnas till 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
Enhetschef miljöenheten 
Bollebygds kommun 
Svenljunga kommun 
Borås kommun 
Tranemo kommun 
Herrljunga kommun 
Vårgårda kommun 
Marks kommun 
 
 
 
 

Andreas Ekman Joanna Miklos- Svan 
tf. samhällsbyggnadschef  Enhetschef Miljöenheten 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
  

 



Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 

mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 

syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka parternas 

kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 

uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är 

tillsyn, inspektion, provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och 

andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 

uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

 



§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den beställande 

parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid 

rätt att inte anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 

skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. Detta 

innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, material och 

lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att 

uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 

verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska 

ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 

uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 

kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 

det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat sätt 

än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende 

som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.  



Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 

eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 

uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet med 

dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 

ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 

respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 

personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 

uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

 

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt andra 

kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under uppdraget 

för den andra kommunen.  

 

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 

förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

 

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens 

självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 

Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 

månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 



Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 

timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 

uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 

uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen 

som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 

objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning erläggas 

senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 

handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. Uppdragsgivaren 

har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 

bestämmer. 

 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 

avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen av 

respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av 

avtalets innehåll.  

 

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av behöriga 

företrädare för respektive part.   



 

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 

Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 

start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 

avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 

befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 

överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 

skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund 

av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp av 

myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte 

heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte 

åberopas som befrielsegrund.  

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på sjukdom 

hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför uppdraget. 

Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda parterna. 

Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång förseningen 

bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra uppdraget ska 

uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 

rätt att häva uppdraget.  

 

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 

godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 

vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 

ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft 2020-10-01 under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive part 

godkänner avtalet senast 2020-06-30. Detta avtal ersätter det tidigare samverkansavtalet mellan 

parterna. I och med att detta avtal träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.  
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