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Program för bostadsförsörjning 
Dnr 2019/469 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
Sammanfattning 
Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Ulricehamns kommun har valt att redovisa 
riktlinjerna i ett program. Programmet för bostadsförsörjning avser att skapa förutsättningar 
för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Programmet avser även att främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

I programmet beskrivs vilka verktyg som kommunen har för att påverka bostadsmarknaden. 
Det finns analyser för både det befintliga beståndet och för planerade bostäder. I 
programmet finns även fokus på särskilda grupper. Det är nödvändigt att beakta vissa 
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar stort. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-06-12 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Samrådsredogörelse Program för bostadsförsörjning 
3 Program för bostadsförsörjning 

 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-12 

Tjänsteskrivelse Program för bostadsförsörjning 
Diarienummer 2019/469, löpnummer 182/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning. 
 
Sammanfattning 
Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Ulricehamns kommun har valt att redovisa 
riktlinjerna i ett program. Programmet för bostadsförsörjning avser att skapa förutsättningar 
för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Programmet avser även att främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

I programmet beskrivs vilka verktyg som kommunen har för att påverka bostadsmarknaden. 
Det finns analyser för både det befintliga beståndet och för planerade bostäder. I 
programmet finns även fokus på särskilda grupper. Det är nödvändigt att beakta vissa 
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar stort. 

 
Ärendet 
Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Programmet för bostadsförsörjning avser att 
skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Programmet 
avser även att främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.  

Ett framgångsrikt arbete med att tillgodose behovet av bostäder är nära sammanknutet med 
en positiv utveckling inom avgörande områden, såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, 
familjebildning och ekonomisk tillväxt. I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och 
finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i 
förutsättningar har kommunerna själva det yttersta ansvaret för planering och genomförande 
av bostadsförsörjning. 

I programmet beskrivs vilka verktyg som kommunen har för att påverka bostadsmarknaden. 
Det finns analyser för både det befintliga beståndet och för planerade bostäder. I 
programmet finns även fokus på särskilda grupper. Det är nödvändigt att beakta vissa 
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar stort. 

 
Beslutsunderlag 

1 Program för bostadsförsörjning 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Andreas Ekman Sanna Andersson 
T.f. Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommuns bostadsförsörjningsansvar omfattas av flera olika faktorer. Det 
formas bland annat av kommunens översiktsplan och målet om att befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod.  

Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Programmet för bostadsförsörjning avser att 
skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda bostäder och främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet står det skrivet att det i den kommande 
översiktsplanen bör skapas utvecklingsmöjligheter för olika typer av boenden i hela 
kommunen. Kommunen ska eftersträva att erbjuda detaljplanerade tomter och byggklar 
mark för olika boendeformer och företag i hela kommunen. Det ska även planeras för nya 
LSS-boenden samt senior-, trygghets- och äldreboenden i hela kommunen.1 

2 Syfte 
Syftet med programmet för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen. 

3 Inledning 
Ulricehamns kommun växer och i takt med detta ökar behovet av planering för boende. 
Småstadens charm kring Åsunden, närheten till naturen, det stora utbudet av 
fritidsaktiviteter och möjlighet till landsbygdsboende är några av anledningarna till att 
många väljer att flytta till Ulricehamn.  

Ett framgångsrikt arbete med att tillgodose behovet av bostäder är nära sammanbundet med 
en positiv utveckling inom avgörande område, såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, 
familjebildning och ekonomisk tillväxt. I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och 
finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i 
förutsättningar har kommunerna själva det yttersta ansvaret för planering och genomförande 
av bostadsförsörjning. 

Boendeplanering är vidare en process där kommunens utveckling och dess omvärld inverkar 
på behovet av och önskemål om boende. 

 
1 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019–2022, Ulricehamns kommun 
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4 Nationella och regionala mål 

4.1 Nationella mål 
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor, i alla delar av landet, en från social synpunkt 
god livsmiljö. Där en långsiktigt god hushållning, med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

4.2 Regionala mål 
Vision västra Götaland- det goda livet antogs av regionfullmäktige år 2005 och ska ligga till 
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i länet. Visionen ska bland annat fungera som en 
plattform för arbetet med att stärka Västra Götaland som en attraktiv plats att bo på. En del 
av visionen innebär att boende- och livsmiljöer ska vara av hög kvalitet. 

Det regionala utvecklingsprogrammet, Västra Götaland 2020, har visionen som 
utgångspunkt. Det övergripande målet med Västra Götaland 2020 är att invånarna ska få 
bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas. 2 

5 Kommunens verktyg 
Kommunen har ett flertal styrmedel till sitt förfogande för att påverka bostadsmarknaden. 
Förvaltningsorganisationen består av fyra olika sektorer där alla spelar sin roll. Sektor miljö 
och samhällsbyggnad ansvar bland annat för samhällsplanering, tillstånd, vägar och trafik. 
Inom sektor service finns en rad olika ansvarsområden såsom förvaltning och utveckling av 
de fastigheter kommunen äger. Inom sektor välfärd återfinns bland annat kommunens 
arbete inom individ-, familje- och äldreomsorg. Liksom det dagliga arbetet utifrån lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

5.1 Markanvisning och exploatering 
Kommunens markinnehav tillsammans med strategiska köp och försäljningar av mark är de 
viktigaste verktygen för kommunen när det gäller att styra utbudet av bostäder. Att äga mark 
som ska exploateras innebär att kommunen har möjlighet att påverka tilldelningen och 
innehållet. Ett markinnehav innebär att kommunen kan välja att sälja eller upplåta mark 
med tomträtt vid exploatering. Kommunen kan genom markanvisningar eller försäljningar 
arbeta för att få in fler aktörer för att främja den lokala konkurrensen. Kommunen kan inte 
tvinga externa exploatörer att bygga en viss typ av bostäder. Däremot finns en möjlighet att 
helt styra över den mark som kommunen själv förfogar över. De flesta kommuner väljer på så 
vis att göra markförvärv, för att kunna styra över hur marken ska användas. 

 
2 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 
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Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar anger att kommunen ska anta 
riktlinjer för markanvisning. Ulricehamns kommun har antagna riktlinjer för markanvisning 
och för exploateringsavtal som beskriver villkor och förutsättningar för fördelning av 
kommunens mark till olika byggherrar. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen ska riktlinjerna för exploateringsavtal ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av en 
detaljplan. Även andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna 
för genomförandet ska ingå i ett exploateringsavtal. 

Ulricehamns kommun innehar i dagsläget inte någon tomtkö, utan kommunens tomter säljs 
löpande av upphandlad mäklare. 

5.2 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Kommunens främsta redskap för att styra den långsiktiga aspekten kring den fysiska 
planeringen i kommunen är genom översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. I 
översiktsplanen anges vilken markanvändning som är aktuell och de övergripande mål som 
styr kommunens utbyggnad. 

I kommunens översiktsplan som antogs 2015 betonas att kommunen bör bygga bostäder i 
attraktiva lägen, där befintlig infrastruktur och service nyttjas i största möjliga mån. I 
översiktsplanen är även kommunens mål med bebyggelseutvecklingen formulerade. Med 
dessa mål avser kommunen bland annat att det ska tillkomma 100–200 nya bostäder varje år 
i kommunen, med en snabbare bebyggelsetakt framåt år 2030.  

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är påbörjat och program för bostadsförsörjning 
kommer vara ett underlag för arbetet med den nya översiktsplanen. 

5.3 Detaljplanering och planberedskap 
Enligt Plan- och bygglagen ansvarar kommunen för detaljplaneläggning av mark och 
vattenområden. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor.  

5.4 Bygglov 
Miljö- och byggnämnden har myndighetsansvaret för bygglov i kommunen. I bygglovsskedet 
kontrolleras bland annat byggnaders utseende, teknisk uppbyggnad och 
brandskyddsåtgärder. Det går inte genom bygglovet att styra vilka upplåtelseformer eller 
särskilda boenden som ska upprättas.  
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5.5 Kommunala bostadsbolaget – STUBO 
Det kommunala bostadsbolaget STUBO har ett bostadsbestånd på cirka 1 050 bostäder som 
hyrs ut via ett kösystem. Kommunen har möjlighet att genom ägardirektiv och politisk 
styrning påverka STUBO:s produktion och förvaltning av bostäder på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom ett tätt samarbete mellan kommunen och bostadsbolagen, såväl 
privata som kommunalägda, har kommunen även möjlighet att påverka tillgången till 
boenden för grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för. 

6 Omvärldsanalys 

6.1 Befolkningen i västra Götaland 
När antal invånare i länet ökar leder det till ett fortsatt behov av att bygga bostäder. Det 
störta bostadsbehovet finns i Göteborgsregionen. I Boråsregionen beräknas 
bostadsbyggnadsbehovet vara 750 bostäder per år i varje delregion. De senaste årens 
befolkningsprognoser har varit svåra att ta fram med tanke på migrationsströmmarna. Därav 
varier resultaten från beräkningarna av bostadsbyggandet från år till år. I figuren nedan går 
det att se förändring av folkmängd under år 2018.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019. 

Figur 1. Förändring i folkmängd under 2018. Källa: SCB
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Figur 2. Folkmängd och prognos i Ulricehamn

6.2 Regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen 
Under de senaste åren har invånarantalet ökat i länet, men under 2017 och 2018 bröts 
tillväxttakten. Att befolkningstillväxten ligger på något lägre nivå beror främst på minskad 
inflyttning från utlandet. Enligt länsstyrelsens prognos behöver 7 100 nya bostäder byggas 
per år under de kommande tio åren. Det kommer bli en utmaning för aktörer att byggtakten 
behöver ligga kvar på samma höga nivå som under 2018. I Bostadsmarknadsenkäten svarar 
kommunerna att de höga produktionskostnaderna och brist på detaljplaner på attraktiv mark 
begränsar bostadsbyggandet. I Boråsregionen anger de flesta kommuner att hårda lånevillkor 
för privatpersoner är det främsta hindret. Osäkerheten om den framtida efterfrågan och de 
höga priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet minskar under 
de kommande åren.4 

7 Nulägesbeskrivning 
Boendeplaneringen är en process där kommunens utveckling och omvärld inverkar på behov 
och önskemål om boenden. Det är därför viktigt att beakta bostadsförsörjningen ur ett brett 
samhällsenligt perspektiv. Befolkningsfrågan är en central utvecklingsfråga för kommunen 
då ett tillräckligt befolkningsunderlag är en förutsättning för att kunna tillhandahålla 
kommersiell och offentlig service.  

7.1 Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Ulricehamn har under de senaste åren varit mycket expansiv. Under åren 
2019–2022 prognosticeras de årliga genomsnittliga befolkningsökningarna vara 233 
personer, som är en följd av ett fortsatt stabilt invandringsnetto samt nybyggnationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nedanstående tabell presenteras den årliga procentuella förändringen av folkmängden för 
respektive prognosår och åldersgrupp. Den förväntade förändringen kommer att anges i 

 
4 Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019. 
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procent för respektive år. En färgskala kommer att appliceras med syftet att accentuera 
förändringar, där den mörkaste gröna innebär de största ökningarna och den mörkaste röda 
motsvarar de största minskningarna.    
 
Tabell 1. Prognos för Ulricehamns folkmängd i olika åldrar. 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
0 år 7,2 -1,1 1,1 1,9 1,1 0,4 0,4 -0,4 -0,7 -0,4 
1-5 år 0,9 0,7 1,9 -1,3 2,2 1,5 0,5 0,3 0,0 -0,1 
6-9 år -0,1 0,9 -1,7 7,5 0,6 -0,2 2,1 -2,1 1,4 1,1 
10-12 år 2,8 -2,2 7,3 -2,8 -0,4 -0,4 3,0 5,0 -1,2 0,9 
13-15 år 0,2 5,1 -2,7 2,7 -1,7 6,5 -2,6 -0,8 -0,5 2,6 
16-18 år 0,1 2,7 -0,1 0,5 4,9 -2,5 2,0 -1,5 5,4 -2,4 
19-24 år 0,9 0,1 2,5 3,0 1,8 0,2 -0,2 2,0 -2,0 0,8 
25-29 år -0,5 -4,1 -1,0 -3,7 -0,6 0,7 0,7 -0,4 0,7 0,1 
30-44 år 2,2 1,9 1,5 3,0 2,1 1,1 0,6 0,4 0,6 0,4 
45-64 år 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,2 0,1 
65-79 år 1,3 1,5 1,1 1,0 0,0 0,0 -0,7 -0,2 -0,6 0,2 
80-84 år 1,6 5,7 5,3 5,4 4,4 7,2 6,5 2,6 5,3 1,2 
85+ år 0,0 -1,1 0,3 -0,8 4,8 1,9 3,2 3,8 3,1 6,1 
Summa 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 

7.2 Befintligt bostadsbestånd 
Enligt statistiska centralbyrån fanns det år 2019 cirka 11 300 bostäder i kommunen, varpå 
efterfrågan var förhållandevis stor på både lägenheter och småhus. Cirka 6 700 bostäder av 
dessa är äganderätter och nästan alla äganderätter utgörs av småhus. Det resterande 
bostadsbeståndet består av cirka 1000 bostadsrätter och cirka 3 500 hyresrätter.  
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Bostadsbestånd

Figur 3. Bostadsbestånd i Ulricehamn
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Den vanligast förekommande bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus är mellan 51–60 
kvm. Den vanligaste bostadsarean för småhus är 101–110 kvm. För övriga hus är den 
vanligaste bostadsarean 31–40 kvm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Planerade bostäder 
Nedan visas antal nybyggda bostäder i kommunen mellan år 1998–2018 samt en prognos för 
planerade bostäder för åren 2019–2028. I diagrammet nedan går det att se att den planerade 
byggnationen för de kommande åren är mycket stor i jämförelse med tidigare 
bostadsbyggande. Åren 2019 till 2028 planeras en omfattande nybyggnation i kommunen på 
omkring 181 bostäder i snitt per år. Jämförelsevis så har det i kommunen byggts 941 bostäder 
mellan åren 1998–2018. I prognosen för planerade bostäder finns en blandning av 
hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. 
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Figur 4. Antal bostäder

Figur 5. Antal nybyggda bostäder och framtida planering
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8 Efterfrågan och behov av bostäder 

8.1 Flyttmönster 
En flyttkedja skapas när människor byter boende och på så vis frigör en bostad där någon 
annan kan bosätta sig. Flyttkedjor pågår dock inte i all oändlighet, i vissa fall uteblir 
kedjereaktionen helt. Den boendeform som ger längst flyttkedja är hyresrätter och kortast 
flyttkedja genereras av bostadsrätter. Möjligheten till flyttkedjor påverkas av variationen av 
bostäder på en ort. En kommun med ett mer ensidigt bostadsbestånd riskerar därför att få en 
mer begränsad rörelse på bostadsmarknaden.  

Flyttkedjor bör därför ses som en nödvändighet för att frigöra bostäder. Ulricehamns 
kommun har under de senast tre åren haft en högre andel inflyttningar än utflyttningar. 
Dermot minskade antal inflyttningar med cirka 7 % mellan år 2017 och 2019. Under samma 
tidsperiod ökade antal utflyttningar med cirka 8 %, vilket redovisas av figuren nedan. 

9 Bostadsbehovet för särskilda grupper 
Utifrån lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för 
bostadsförsörjning omfatta alla invånare i kommunen. Det är nödvändigt att beakta vissa 
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar. Till exempel tilldelar 
Bosättningslagen (2016:38) kommunerna ansvar att ordna boende till kommunanvisade 
nyanlända och ge dem det stöd och den hjälp de behöver. Vidare medverkar socialtjänsten i 
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för att de med särskilda behov ska 
kunna bo och delta i samhället på lika villkor. Lokalförsörjningen är kopplad till 
socialtjänstens verksamheter som möter olika behov, till exempel i form av grupp- och 
servicebostäder, korttidsboenden, samt vård- och omsorgsboenden.  

Figur 6. Flyttmönster 

2017 2018 2019
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

samtliga inflyttningar samtliga utflyttningar



 
 
 
 

12

För att kunna stödja dem som behöver hjälp på den ordinära bostadsmarknaden erbjuder 
kommunen också insatser såsom stödboende och sociala bostäder.  

Den äldre befolkningen utgör en målgrupp som kommunen har särskilt ansvar att inrätta 
boende för. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet individer i denna målgrupp att 
fortsätta öka. Detta leder i sin tur till ett större behov av fler boendeplatser inom vård- och 
omsorgsboenden. Det ökar även behovet av nya boendeformer, såsom trygghets- och 
seniorboenden, då fler äldre bor kvar hemma med större behov av hemtjänst och 
hemsjukvård. 

Enligt LSS (1993:387) och SoL (2001:453) är kommunen även skyldig att inrätta särskilda 
boendeformer till personer med funktionsnedsättning. Boendebehovet i denna målgrupp är 
uppgående och kommunen kommer därför behöva erbjuda fler grupp- och servicebostäder 
framöver.  

Bostadsbehovet har beaktats inom flera målgrupper under de senaste åren. Till särskilt 
utsatta grupper har kommunen möjlighet att erbjuda olika insatser såsom stödboende, 
sociala bostäder och hyresgarantier. För dessa grupper gäller gemensamt att det största 
behovet är mindre lägenheter till en rimlig hyresnivå. För att kunna erbjuda lägenheter till 
dessa målgrupper framöver behöver samarbetet med fastighetsägare förstärkas. När 
personer med social problematik blir äldre kan de även behöva omfattande hjälp hemma och 
detta kan tillgodoses genom andra former av boenden. Till exempel skulle det kunna bli 
aktuellt med biståndsbedömda trygghetsboenden.  

9.1 Äldre befolkning 
Enligt befolkningsprognosen för perioden 2019–2028 kommer den äldre befolkningen att 
fortsätt öka i kommunen. Utvecklingen kan medföra ett ökat behov av vård- och 
omsorgsboenden, samtidigt som behovet av hemtjänst och hemsjukvård kan komma att öka. 
När fler bor kvar i sitt ordinära boende ökar också behovet av att anpassa dessa bostäder till 
äldres förutsättningar. Många äldre bostäder är varken anpassade som boendemiljö eller tar 
hänsyn till arbetsmiljön inom hemtjänst och hemsjukvård (SOU 2015:85). En lösning skulle 
kunna vara att bygga fler mellanboenden, såsom senior- och trygghetsboenden, som beaktar 
både de boendes behov och vårdares arbetsmiljövillkor.  

En annan trend som skall beaktas är att antal demenssjuka personer ökar när fler människor 
blir äldre. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) blir 
cirka en procent av alla individer över 65 år demenssjuka. Motsvarande siffra för gruppen 
över 90 år är 50 procent. Eftersom antalet äldre ökar i Ulricehamns kommun kommer därav 
antalet individer med demenssjukdom att öka. Denna verklighet måste beaktas i planeringen 
av de nya vård- och omsorgsboendena. 
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Bostadsbehov för äldre  
Enligt befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun kommer åldersgruppen 65–79 år 
följa en modest positiv linjär utveckling fram till år 2022. Därefter sker en minskning inom 
denna åldersgrupp. De prognosticerade förändringarna beror till stor del på kommunens 
åldersstruktur och sammansättning.5 
 

 

Bostadsbehov för äldre  
 

 

 

 

 

 

 

Prognosen för befolkningen i åldern 80 – 84 år förväntas öka under hela prognosperioden. 
Vad gäller invånarna 85 år och äldre förväntas en minskning att ske fram till år 2022 och 
därefter öka.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Befolkningsprognos för åldersgrupp över 80–84 år samt 85 år och äldre. 

 
5 Befolkningsprognos för Ulricehamns kommun  
6 Ibid. 

Figur 7. befolkningsprognos för åldersgrupp över 65–79 år. 
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Antalet individer i åldersgruppen över 85 år förväntas öka med cirka elva procent under den 
kommande tioårsperioden. I Tabell 2 visas den procentuella ökningen av antal invånare för 
olika åldersgrupper. Tabell 3 visar det att medelåldern för äldre i dagsläget i särskilt boende 
är cirka 87 år i Ulricehamn.   

Tabell 2. Prognos för andel ökning jämfört med antal invånare år 2017 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

65–79 år 1,3% 2,5% 4,2% 5,6% 6,9% 7,1% 7,2% 6,5% 6,4% 5,7% 

80–84 år 8,9% 8,9% 14,8% 20,4% 27,7% 33,8% 43,8% 52,7% 57,4% 65,6% 

85 år eller 

äldre 

-0,6% -3,7% -4,2% -4,1% -5,2% -1,2% 0,5% 3,7% 7,1% 10,6% 

 
Tabell 3. Medelålder för äldre i särskilt boende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Behov av boendeplatser 
Det finns flera faktorer som kan påverka det faktiska behovet. Platsbehovet bör därför ses 
över varje år och eventuellt justeras beroende på utvecklingen. Exempel på faktorer som kan 
komma att förändras och därmed påverka är: 

 Hur det normala bostadsbeståndet ser ut och hur äldre kan få tillträde till det.  
 Bostädernas och omgivningens utformning.  
 Vilken omsorg, vård och service som i övrigt är tillgänglig.  
 I vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de tillgodoses på bästa 

möjliga sätt.  
 Folkhälsan och dess utveckling i kommunen.  
 Hur olika former av insatser inom det ordinära boendet utvecklas.  

 Välfärdsteknologi och dess användning. 

 
 
 
 
 

Kommuner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Borås 86,5 86,5 86,6 86,6 86,1 86,2 

 Mark 87,5 87,4 86,5 86,7 86,7 87,1 

 Tranemo 86,5 86,5 87,0 86,8 87,4 87,4 

Ulricehamn 86,8 87,2 87,3 86,9 86,7 87,0 
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Tabell 4. Prognos över platsbehov 

Behovet av boendeplatser för de kommande tio åren har beräknats genom att addera antalet 
befintliga boendeplatser med antalet personer som väntar på inflyttning vid varje årsskifte 
under perioden 2014–2018. Baserat på dessa värden har en prognos över det framtida 
platsbehovet upprättats. Prognosen fastställdes med ett konfidensintervall på 95 procent, 
vilket ger prognosen en hög tillförlitlighet. Resultatet antyder att under de kommande tio 
åren kommer behovet av boendeplatser att ligga inom intervallet 262–301. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planerad byggnation 
Enligt lokalförsörjningsplanen planeras det att byggas två nya vård- och omsorgsboenden 
under den kommande tioårsperioden. Genom planerade byggnationer i Gällstad och på 
Bergsäter kommer kommunen att kunna täcka behovet av boendeplatser. 
 

 Tabell 5. Antal platser på vård- och omsorgsboende 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vård- och omsorgsboende 2019 2022 2023 2030 

Ekero→Gällstad 48 60* 60 60 

Ryttershov 70 70 76* 76 

Hökerumsgården 36 36 36 36 

Parkgården 64 64 64 64 

Solrosen→Bergsäter 55 55 55 80* 

Total 273 285 291 316 

*Antal platser är preliminära    
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Behov 271 289 279 276 273 291
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Målprognos 291 285 298 286 299 286 299 287 300 287 301
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9.2 Personer med funktionsnedsättning  
Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för människor 
med funktionsnedsättningar. Enligt SoL och LSS är kommunen skyldig att tillhandahålla 
särskilda boenden till personer med olika funktionsnedsättningar. Inom LSS kan man 
urskilja tre olika boendeformer, gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. Gruppbostad är ett alternativ för personer med mer omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov. Servicebostad utgör ett mellanting mellan boende i gruppbostad och 
självständigt boende i ordinär lägenhet. Annan särskilt anpassad bostad är en vanlig lägenhet 
men med viss grundanpassning till den funktionsnedsatta personens individuella behov.  

 

Boendeformer för personer med funktionsnedsättning 
Kommunen har ansvar för att erbjuda boende till funktionsnedsatta som bedöms ha rätt till 
särskilt boende. Kommunen har gruppbostäder, servicebostäder och boenden inom 
socialpsykiatrin. Det finns utrymme för att ge fler personer med funktionsnedsättning 
möjlighet att bo i ordinärt boende. Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla 
boendestödsfunktionen för att ge stöd i bostaden. Behovet av gruppbostäder väntas öka de 
närmsta fem åren. För den socialpsykiatriska omsorgen det är svårt att upprätta några 
prognoser framåt men även här förväntas behovet öka.  

 

Utbud, efterfrågan och planerade bostäder  
Lokalförsörjningsplanen visar att det både finns ett underskott på platser i gruppbostäder 
och att bostäderna som finns är i behov av ombyggnationer. Behovet av ombyggnationer 
gäller bostadsutformningen, där bostäderna inte kan räknas som fullvärdiga boenden. Det 
finns även ett visst behov av att flytta brukare från en enhet till en annan, för att skapa en 
mer lämplig sammansättning inom enheterna.  

Två nya gruppbostäder planeras vara klara under 2020–2022 och ett boende inom 
socialpsykiatrin är planerat att vara färdig 2022. Med dessa nybyggnationer och med 
renovering av de äldre bostäderna beräknas dagens underskott på bostäder till gruppen vara 
åtgärdade. Samtidigt finns ytterligare ett 30-tal unga vuxna med funktionsnedsättning som 
inom de närmsta 5–10 åren kan komma att söka egen bostad. Trenden i Sverige visar att 
behovet troligen blir servicebostäder eller anpassade bostäder i ordinarie bostadsbestånd.  

För att verksamheternas framtida behov skall kunna beaktas krävs en ökad samverkan inom 
kommunen för samhälls- och bostadsplaneringsfrågor. 

 

 



 
 
 
 

17

9.3 Nyanlända 
Sedan år 2016 har kommunen en bosättningslag att förhålla sig till, lag (2016:38) om 
mottagandet av vissa nyanlända invandare för bosättning, som gäller mottagandet av 
flyktingar med uppehållstillstånd. De flyktingar som kommer har uppehållstillstånd och 
folkbokförs därmed i kommunen. Beroende på sammansättningen av familjer och 
ensamstående kan behovet av bostäder givetvis variera.  

Hushållssammansättningen är inte känd vilket gör det är svårt att planera storleken på 
lägenheter. Det vanligaste är dock 2:0r och 3:or. Under perioden 2016–2019 har majoriteten 
av lägenheterna kommit från privata fastighetsägare och genom uppsökande verksamhet från 
bovärd. 

Det är mycket svårt att prognostisera hur många nyanlända som kommer att fly till och 
stanna i Sverige. Det är framför allt EU:s och Sveriges flyktingpolitik som påverkar hur 
många som kommer. Det är på så vis svårt att veta hur många som Migrationsverket kommer 
att anvisa till kommunen under de kommande åren.  

Tillgång till dyra nyproducerade lägenheter är inte ett alternativ för den här målgruppen, 
eftersom syftet är att de ska kunna vara självförsörjande med etableringsbidrag och därefter 
egen inkomst. Hyreskostnaderna i de nya lägenheterna är för höga och de som flyttar in 
riskerar på grund av hyreskostnaderna i framtiden att inte klara sig utan försörjningsstödet. 
Nyanlända ska ha möjlighet att göra ”bostadskarriär” utifrån egna inkomster och inte tack 
vare försörjningsstödet. Det finns dock möjlighet att hålla nere hyrorna i nyproducerade 
lägenheter med hjälp av statliga bidrag, vilket kan vara ett bra sätt att få till en ökad 
spridning och motverka segregation.  

När det gäller självbosatta nyanlända, som är med i etableringsprogrammet, får kommunen 
uppgifter på vilka de är och de kallas till ett så kallat inskrivningsmöte på ett 
integrationscenter. Det är svårare att kartlägga och identifiera de som är självbosatta och 
själva klarar av sin etablering. I gruppen självbosatta nyanlända ingår personer som flyttar 
från sin anvisade kommun till en annan kommun och personer som flyttar till kommunen på 
grund av anknytning till exempelvis sina barn, föräldrar eller make/maka som redan bor i 
kommunen. Utifrån en kvalitativ bedömning av samtal med besökare till integrationscentret, 
kan slutsatsen dras att många självbosatta nyanlända, oavsett anledning till att flytta till 
kommunen, bor trångt och hamnar hos oseriösa hyresvärdar som tar ut dispositionsavgift.   

9.4 Unga vuxna  
Idag råder det ett underskott av bostäder, vilket även gäller bostäder för unga vuxna. Det är 
på sikt viktigt för kommunens befolkningssammansättning att få fler unga vuxna att vilja bo 
kvar i kommunen, varpå utbudet av bostäder för denna målgrupp behöver utökas. 
Framförallt efterfrågas centralt belägna, mindre bostäder med skäliga hyror.  

Målgruppen har det generellt svårt att få tag på en egen bostad på den öppna 
bostadsmarknaden, om de inte kan ta hjälp av familj eller har hunnit få ett jobb.  
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Med social problematik blir det ännu svårare. Det är inte socialtjänstens uppgift att hjälpa 
unga vuxna att flytta hemifrån, men det kan finnas synnerliga skäl när socialtjänsten ger 
bistånd, ofta till följd av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  

Kommunen har idag några stödboenden och behovet av denna insats kommer att öka under 
de närmaste åren. Antalet ensamkommande barn som kommer till Ulricehamn har minskat 
och prognosen är fortsatt låg. Kommunen arbetar aktivt för att stödja de ungdomar som 
tidigare har varit placerade gällande bostadsanskaffning. 

10 Vräkningsförebyggande insatser 
Kommunen har tagit fram en handlingsplan för att motverka hemlöshet 2016. Det arbetas 
med flera uppdrag och åtgärder för att förebygga vräkningar i kommunen. Det finns rutiner 
kring att förebygga vräkning som berör barn, budget- och skuldrådgivningsinsatser för vuxna 
samt samverkansmöte med fastighetsägarna. Kommunen erbjuder även hyresgarantier.  Det 
finns behov av att utforma specialbostad med personal, för att bättre kunna stödja personer 
som har stora sociala problem. Det kan vara personer med svåra neuropsykiatriska eller 
missbruksproblem och som inte kan bo självständigt i en vanlig lägenhet. En sådan 
specialbostad skulle i sin tur kunna bidra till att förebygga vräkningar.   

11 Mål för bostadsbyggande och utveckling 
av bostadsbeståndet 

Det övergripande målet för utvecklingen i Ulricehamns kommun är att befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod. Det är 
ett politiskt antaget mål som tidigare nämnts i detta dokument. För att nå målet krävs det 
att bostadsbeståndet ökar i sådan grad att alla nya invånare kan finna det boende de söker 
i kommunen. Byggandet av nya bostäder är på så vis en förutsättning för att kommunen 
ska uppnå befolkningsmålet. 

I kommunens översiktsplan som började gälla 2015 betonas det att kommunen bör 
bygga bostäder i attraktiva lägen där befintlig infrastruktur och service nyttjas i största 
möjliga mån. 7 I översiktsplanen finns även kommunens mål med bebyggelseutveckling 
formulerade, där några av de mest centrala är följande:  

 Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar befintlig infrastruktur och service 
så långt som möjligt och där vi har goda möjligheter till arbets- och 
studiependling. 

 Bostäder ska byggas längs huvudstråken och i de områden som pekats ut 
som utvecklingsområden. 

 Exploatering av jordbruksmark bör undvikas. 
 Exploatering som hindrar en framtida järnvägsutbyggnad bör undvikas. 

 
7 Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 
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12 Fokusområden för bostadsförsörjning 
Ulricehamns kommun ska skapa förutsättningar för att erbjuda bostäder till alla invånare 
och planeringen bör utgå från behovet för olika grupper. För att kunna möta behovet behövs 
ett varierat bostadsbestånd och flera boendeformer. Att planera för bostäder på rätt plats 
handlar bland annat om att skapa trygga och hållbara boendemiljöer, både inom det 
befintliga bostadsbeståndet och vid nybyggnation.  

De tre nedanstående fokusområdena har valts med hänsyn till nationella och regionala 
perspektiv, likväl som lokala förutsättningar. Fokusområdena visar riktning för Ulricehamn 
kommuns bostadsförsörjning och fungerar som ett stöd till kommande handlingsplan. 

 Bostäder för olika grupper 
 Planera utifrån särskilda gruppers behov både när det gäller nyproduktion och hur 

kommunen kan nyttja det befintliga bostadsbeståndet. 

 Kontinuerligt analysera hur bostadsmarknaden förändras för att kunna möta 
framtida efterfrågan.  

 Planera för ett varierat bostadsutbud 
 Planera för en variation av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder, vilket i sin tur 

möjliggör för hushåll att flytta till en bostad som bättre passar deras behov.  

 Bostäder på rätt plats 
 Planera för långsiktigt hållbara boendemiljöer.  

 Skapa attraktiva boendeplatser där det finns en vilja att investera. 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset 
Dnr 2020/381 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 
0,6 mnkr, beviljas.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett, 
projektering och bygglov. 
 
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. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-28 från servicechef 
2 Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
installation av kylanläggning i sessionssalen i 
Stadshuset 
Diarienummer 2020/381, löpnummer 2060/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 
0,6 mnkr, beviljas.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett, 
projektering och bygglov. 
 
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. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. 
Genomförd simulering vid en utomhustemperatur om +28°C visar var maxtemperaturen 
hamnar under den varma årstiden med installerad kyla på det befintliga 
ventilationsaggregatet. Med en maxbelastning av antal personer (70 st) i lokalen samt med 
en inblåsningstemperatur på +16°C och ett tilluftsflöde på 600 l/s kan man hålla +24,1°C. 
Kylanläggningen klassas som komfortkyla för att driftkostnaderna skall bli rimliga.  
I investeringen ingår förutom kylanläggningen och nödvändig anpassning av ventilation även 
utgifter för oförutsett, projektering och bygglov. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. Inga övriga 
driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020, utan budgeten får utökas med 
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motsvarande summa för innevarande år. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Tf servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef 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 1,7

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

Kylanläggning sessionssalen stadshuset 600
Objektnummer:

5 001

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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 0
Avskrivningar 30 30 30 30 30 30 180
Internränta 10 10 9 9 8 8 54
Summa kapitalkostnader 40 40 39 39 38 38 234
Summa kostnader 40 40 39 39 38 38 234
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 40 40 39 39 38 38 234

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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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter 
Dnr 2020/330 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-04 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
Diarienummer 2020/330, löpnummer 1808/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
i investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas 
i budget 2021. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter. 10,0 mnkr 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter enligt antagen detaljplan med gator, gång- och 
cykelvägar, parkområden, lekplatser samt belysning för bostäder och kommunal service. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 30 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Utbyggnad enligt DP Bergsäter 10 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 000 10 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 000 0 0 0 0 0 10 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 333 333 333 333 333 333 2 000
Internränta 170 164 159 153 147 142 935
Summa kapitalkostnader 503 498 492 486 481 475 2 935
Summa kostnader 503 498 492 486 481 475 2 935
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 503 498 492 486 481 475 2 935

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader Gata o GC-väg 14519 m2*12kr= 174 228 kr
Ökade driftkostnader Park/Natur/Lekplats/Träd/soffor m.m = 146 508 kr
Ökade driftkostnader belysningspunkter 93 st* 850 kr=79 050 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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

Slutredovisning av investeringsprojekt inom 
exploateringsenheten 
Dnr 2020/145 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Slutredovisningarna godkänns. 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen 
3 Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-30 

Tjänsteskrivelse Slutredovisning av 
investeringsprojekt inom exploateringsenheten 
Diarienummer 2020/145, löpnummer 1162/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Slutredovisningarna godkänns. 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
 
 
Ärendet 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
Detaljplan för Stadsskogen 1:1 vann laga kraft 2013-10-02. Under 2014 påbörjades 
genomförandet av detaljplanen. 
 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
Utbyggnaden påbörjades under februari 2017 och avslutades 2109 med den sista sträckan 
mellan Hökerum och Hökerumsmotet (R40).  
 
Beslutsunderlag 

1 Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen 
2 Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman Sanna Andersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Slutredovisning investeringsprojekt 

Stadsskogen 1:1, etapp1 och etapp 2 

 

Beskrivning av projekt 
Detaljplan för Stadsskogen 1:1 vann laga kraft 2013-10-02. Under 2014 påbörjades 
genomförandet av detaljplanen med utbyggnad av el, vatten och avlopp, fiber, gator, 
belysning samt gång- och cykelvägar. Den avslutande toppbeläggningen av samtliga 
gator färdigställdes under september 2019. 
 
Försäljning av villatomter på börjades under 2015 och idag är samtliga villatomter 
sålda och bebyggda. Fördelning av kvartersmarken som sålts indelas enligt följande: 
 
Villatomter    51 st 
Flerbostadshus  70 lägenheter 
Parhus   34 st 
 
Beslut 
Beviljade medel 2014-03-10  §50  
Beviljade medel 2014-11-26  §300 
Beviljade medel 2016-12-01  §305 
 
Beslutade medel 
5 000 000 kronor 
4 400 000 kronor 
1 400 000 kronor 
 
Totalt beslutade medel: 10 800 000 kronor. 
 
Upparbetat 
10 883 500 kronor 
 
Resultat/avvikelse 
-83 500 kronor 
 
Kommentar – avvikelse mot kalkyl 
Investeringsprojektet har pågått under många år och avvikelsen beror främst på 
ökade kostnader för beläggning som inte var möjligt att ta höjd för i kalkylskedet.  
 
Entreprenör 
Ulricehamns energi AB 
 
 



Ekonomiska resultat 

Intäkter: +17 552 800 kronor 
Kostnader: 

- Bokfört värde                   -85 000 kronor 
- Investeringsprojekt    -10 883 500 kronor 
- Återställning serviser      -450 000 kronor 

Totalt: -11 388 500 kronor 
 

Resultat:  +6 164 300 kronor 
 
Slutbesiktningsdatum 
2015-12-15 utfördes slutbesiktning av hela det utbyggda området samt genomfördes 
slutbesiktning av den sista toppbeläggningen 2019-11-11. 
 
Slutredovisning till ekonomi ska lämnas av projektledare. 
I underlaget till begäran om ombudgetering av investeringsanslag ska särskild 
notering göras för de objekt som är slutredovisade, även de som understiger 3 mkr.  
 
 
 
Detta beslut har bekräftats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter  
 
 



Slutredovisning investeringsprojekt 

Utbyggnad av belysning utmed gång- och cykelvägar i Ulricehamns 
kommun. 

 

Beskrivning av projekt 
Under början av 2017 beviljades investeringsmedel för utbyggnad av belysning på 
gång- och cykelvägar inom kommunen på följande platser:  

- Drabantvägen, Nitta  
- Gångtunnlar, Ulricehamn 
- Banvallen, Hökerum 
- Banvallen, Boråsvägen/ Vistaforsvägen 
- Banvallen, genom Timmele, Dalum, Blidsberg och Hökerum 
- Banvallen, Vistaforsvägen till Vist industriområde 
- Banvallen, från Prångenvägen till Brunnvägen 50  
- Gångväg genom Ekhagen 
- Återvinningsstationerna i Dalum och Grönahög 

 
Utbyggnaden påbörjades under februari 2017 och avslutades 2109 med den sista 
sträckan mellan Hökerum och Hökerumsmotet (R40). Totalt genererade projektet 
300 stycken nya belysningspunkter. 
 
Beslut 
Beviljade medel 2017-01-04 §22 
Beviljade medel 2017-09-28 §163 
Beviljade medel 2017-11-30 §274 
Ombudgeterade medel 2018-11-01 §308 

 
Beslutade medel 
4 800 000 kronor 

600 000  kronor 
450 000  kronor 
350 000 kronor 

 
Totalt beslutade medel: 5 850 000 kronor, varav 350 000 kronor ombudgeterat till 
belysningsprojekt Vegby år 17/18. 
 
Total budget för investeringsprojektet: 5 500 000 kronor 
 
Upparbetat 
5 967 500 kronor. 
 
  



Resultat/avvikelse 
-467 500 kronor. 
 
Kommentar – avvikelse mot kalkyl 
Den ökade kostnaden i investeringsprojektet beror på Trafikverkets höjda krav 
gällande energiupptagande stolpar och annan typ av ljuskägla, för att inte blända 
biltrafiken, utmed sträckan från Hökerums samhälle till Hökerumsmotet vid R40.    
 
Entreprenör 
Ulricehamns Energi AB 
 
Slutbesiktningsdatum 
Slutbesiktningar har genomförts vid olika tidpunkter under investeringsprojektets 
gång. Den sista slutbesiktningen, för sträckan mellan Hökerums samhälle till 
Hökerumsmotet vid R40, gjordes 2019-11-26. 
 
Slutredovisning till ekonomi ska lämnas av projektledare. 
I underlaget till begäran om ombudgetering av investeringsanslag ska särskild 
notering göras för de objekt som är slutredovisade, även de som understiger 3 mkr.  
 
 
 
Detta beslut har bekräftats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter  
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Svar på motion om minskat regelkrångel 
Dnr 2019/698 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med 
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma. 
 
Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03 
3 Motion om Minskat regelkrångel 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-07-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om minskat 
regelkrångel 
Diarienummer 2019/698, löpnummer 2180/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med 
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma. 
 
Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och sedan ge MSB i uppdrag att 
jobba efter den samma. Basen för modellen är tidpunkten för fakturering men modellen har 
därefter utvidgats till att omfatta dialog och samverkan, till gagn för företagsklimatet i 
kommunen. Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen. 
 
Under 2019 skapades en företagaringång på kommunens hemsida, kursen Kommunikation 
och Bemötande är nu öppen för både miljöenheten och byggenheten och båda enheterna 
arbetar också med att skapa e-tjänster till nytta för verksamhetsutövare och kunder. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 



 
 
 
 
  2019/698, 2180/2020 2(2) 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03 
2 Motion om Minskat regelkrångel 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 

Andreas Ekman Pär Norgren 
Tf. samhällsbyggnadschef Ställföreträdande enhetschef 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 









  
 

 

 

 
 

Motion om Minskat regelkrångel 

 
Som alla vet så har det under en längre tid funnits många synpunkter kring hur 

kommunen handlägger bygglov och utför tillsyn m.m. Något som även vi från 

Moderaterna har påpekat många gånger och anser att det är helt oacceptabelt att det 

fortsätter vara så här. Senast kunde vi läsa om det i rankingen ifrån Svenskt Näringsliv där 

kommunen backar kraftigt och ligger nu på den undre halvan av Sveriges kommuner. 

Därför anser vi att det är dags att ta ett ordentligt tag i problemen och försöka lösa dem.  

 

Den så kallade ”Rättviksmodellen” har varit ett mycket framgångsrikt arbetssätt i många 

kommuner och gett goda resultat, både inom förvaltningen och det upplevda bemötandet 

hos medborgarna. Så det bör vara rimligt att titta på den modellen och se hur de jobbar, 

för att enklare ta fram ett relevant arbetssätt som är anpassa för denna kommunen och 

dess förutsättningar. Och på så sett få en mer tillmötesgående attityd ifrån kommunen.  

 
 
 
Jag yrkar därför att: 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma.  

 
 
 
Wiktor Öberg (M) 
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Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-08-20 
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 385/2020 
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 2020-05-27 

1.16 

Nr 386/2020, 387–388/2020, 389/2020, 425/2020 
Nr 2020/267, 2020/269, 2020/273, 2020/300, 2020/344 
Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnandet 
Sektorchef 2020-05-06, 2020-05-07, 2020-05-20 
Verksamhetschef 2020-06-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 329/2020, 349/2020, 370–371/2020 

Nr 2020/212 
Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande 
Enhetschef 2020-05-19, 2020-05-26, 2020-05-28 

2.4 Nr 410–411/2020, 446–448/2020 
Nr 2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-05-29, 2020-06-18 

2.5 Nr 352/2020, 427/2020, 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte 
utsetts 
Rektor 2020-05-26, 2020-06-12, 2020-06-12 

2.6 Nr 495/2020 
Beslut om marknadsföringsinsatser eller annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2020-06-24 
 

2.15 Nr 328/2020, 472/2020 
Nr 2020/239 
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Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att 

ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med styrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-05-13, 2020-06-24 

2.17 Nr 404/2020, 464/2020, 476/2020, 499/2020 
Nr 2020/274, 2020/355, 2016/636, 2020/390 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-03, 2020-06-22, 2020-06-23, 

2020-06-30 
2.20 Nr 482/2020, 491/2020 

Beslut om flaggning 
Kommunchef 2020-06-15, 2020-06-15 

2.22 Nr 413/2020 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2020-03-25 

2.23 Nr 452/2020 
Nr 2020/355 
Meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus 
Kommunchef 2020-06-12 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 381/2020, 462/2020, 477–481/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2020-05-29, 2020-06-23, 2020-06-25 

3.13 

Nr 487–488/2020 
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den 
låneram som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för 
kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
Ekonomichef 2020-05-15 

3.17 

Nr 503/2020, 504/2020, 505/2020 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2020-07-03, 2020-06-12, 2020-05-15 

4 Upphandlingsärenden 

4.3 

Nr 364/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2020-05-28 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.2 

Nr 284/2020 
Beslut om att utfärda fullmakt att företräda kommunen i ansökningsmål 
Kommunchef 2020-04-16 
 

5.3 

Nr 414/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-06-11 
 

5.9 Nr 501/2020 
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Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet 
eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-07-02 

5.10 

Nr 287/2020, 316/2020, 393/2020, 396–397/2020, 418/2020, 
500/2020 
Fatta beslut om, samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-08, 2020-05-13, 2020-05-15, 
2020-05-29, 2020-06-08, 2020-07-02 

5.12 

Nr 363/2020 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-25 

5.14 

Nr 317–319/2020, 379/2020, 391/2020, 392/2020, 409/2020, 
423/2020, 428/2020, 470–471/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-13, 2020-05-29, 2020-05-27, 
2020-05-28, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-15, 2020-06-24 

5.15 

Nr 498/2020 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2020-03-31 

5.19 

Nr 372/2020, 489/2020, 490/2020, 493–494/2020, 496/2020, 
497/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-05-06, 2020-06-23, 2020-06-15, 2020-06-29, 
2020-06-18, 2020-06-19 

5.21 

Nr 288/2020, 340–341/2020, 342–344/2020, 373/2020, 394/2020, 
416/2020, 426/2020, 431/2020 
Nr 2020/252, 2020/259, 2020/262, 2020/298, 2020/296–297, 
2020/299, 2020/323, 2020/351, 2020/345, 2020/365 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare 2020-05-04, 2020-05-13, 2020-05-20, 2020-05-20, 2020-
05-29, 2020-06-04, 2020-06-11, 2020-06-15, 2020-06-17 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 337/2020 
Nr 2020/291 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2020-05-19 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 285/2020, 289/2020, 290/2020, 291/2020, 292/2020, 320/2020, 
325/2020, 326/2020, 330–331/2020, 333–334/2020, 335/2020, 
336/2020, 339/2020, 347/2020, 348/2020, 350/2020, 351/2020, 
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353/2020, 354–355/2020, 356/2020, 367-369/2020, 382/2020, 
383/2020, 384/2020, 390/2020, 406/2020, 407-408/2020, 412/2020, 
415/2020, 417/2020, 419/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020, 
424/2020, 429/2020, 432/2020, 433/2020, 434-435/2020, 436/2020, 
437/2020, 438/2020, 439/2020, 440/2020, 459/2020, 465/2020, 
467/2020, 468/2020, 469/2020, 473/2020, 474/2020, 475/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-05-08, 2020-05-11, 2020-05-19, 2020-05-22, 2020-05-
05, 2020-05-18, 2020-06-17, 2020-06-23 
Rektor 2020-04-30, 2020-04-01, 2020-04-14, 2020-04-27, 2020-03-23, 
2020-05-15, 2020-04-27, 2020-05-13, 2020-04-27, 2020-05-20, 2020-
05-18, 2020-05-25, 2020-05-20, 2020-05-18, 2020-05-29, 2020-05-29, 
2020-05-27, 2020-06-08, 2020-06-09, 2020-06-03, 2020-06-08, 2020-
06-04, 2020-03-17, 2020-06-08, 2020-05-07, 2020-06-10, 2020-06-05, 
2020-06-04, 2020-06-15, 2020-05-15, 2020-05-14, 2020-05-11, 2020-
05-04, 2020-05-25, 2020-06-05, 2020-05-18, 2020-06-12, 2020-06-15, 
2020-06-15, 2020-06-02, 2020-06-05, 2020-05-25 2020-05-29 
Stabschef 2020-05-12 

8.3 

Nr 492/2020 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-29 

8.4 

Nr 286/2020, 403/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-05-07, 2020-06-04 

8.8 

Nr 293/2020, 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020, 
299/2020, 300/2020, 301–304/2020, 305/2020, 306–308/2020, 309–
311/2020, 312/2020,  
313–314/2020, 315/2020, 321–323/2020, 324/2020, 332/2020, 
338/2020, 346/2020, 357–360/2020, 361/2020, 362/2020, 365/2020, 
366/2020, 380/2020, 398–399/2020, 400/2020, 405/2020, 449/2020, 
460–461/2020, 485/2020, 502/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-06-04, 2020-06-04 
Rektor 2020-05-04, 2020-05-08, 2020-04-20, 2020-05-07, 2020-05-04, 
2020-05-08, 2020-05-05, 2020-05-07, 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-
04-23, 2020-04-28, 2020-04-21, 2020-04-28, 2020-04-20, 2020-05-04, 
2020-05-08, 2020-05-14, 2020-05-19, 2020-05-14, 2020-05-26, 2020-
05-19, 2020-05-19, 2020-05-19, 2020-05-22, 2020-05-27, 2020-06-08, 
2020-06-18, 2020-06-16, 2020-06-23, 2020-07-02 
 

8.16 

Nr 463/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-06-18 
 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
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11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 374/2020, 445/2020, 451/2020 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftsbudget 
Sektorchef 2020-06-01, 2020-06-18, 2020-06-22 

11.10  
12 Yttranden, anmälningar med mera inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 

12.11 Nr 345/2020 
Nr 2020/16 
Yttrande till rekryteringsmyndigheten 
Enhetschef 2020-01-20 

12.14 

Nr 327/2020 
Nr 2019/457 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
Verksamhetschef 2019-06-12 

12.31 a 

Nr 486/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-05-18 

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

17.6 

Nr 402/2020, 430/2020 
Beslut avseende att utbildningen på ett program får förläggas på längre tid 
än tre läsår 
Rektor 2020-06-03, 2020-06-12 

18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 450/2020, 466/2020 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2020-06-17, 2020-06-22 

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

22.1 

Nr 441/2020, 442/2020, 443/2020, 444/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2020-06-05, 2020-06-02, 2020-06-10, 2020-06-10 

22.2 

Nr 375/2020, 376/2020, 377/2020, 378/2020, 401/2020, 453/2020, 
454/2020, 455/2020, 456/2020, 457–458/2020, 483–484/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
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Verksamhetschef 2020-01-14, 2020-05-05, 2020-06-04, 2020-01-09, 
2020-06-03, 2020-06-17, 2020-06-11, 2020-06-03, 2020-06-11, 2020-
06-03, 2020-06-20 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-06 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-08-20 
2020/72, löpnummer 2182/2020 
 
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. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 385/2020 
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 2020-05-27 

1.16 

Nr 386/2020, 387–388/2020, 389/2020, 425/2020 
Nr 2020/267, 2020/269, 2020/273, 2020/300, 2020/344 
Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnandet 
Sektorchef 2020-05-06, 2020-05-07, 2020-05-20 
Verksamhetschef 2020-06-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 329/2020, 349/2020, 370–371/2020 

Nr 2020/212 
Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande 
Enhetschef 2020-05-19, 2020-05-26, 2020-05-28 

2.4 Nr 410–411/2020, 446–448/2020 
Nr 2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-05-29, 2020-06-18 

2.5 Nr 352/2020, 427/2020, 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte 
utsetts 
Rektor 2020-05-26, 2020-06-12, 2020-06-12 

2.6 Nr 495/2020 
Beslut om marknadsföringsinsatser eller annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2020-06-24 
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2.15 Nr 328/2020, 472/2020 

Nr 2020/239 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 

medger att 
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med styrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-05-13, 2020-06-24 

2.17 Nr 404/2020, 464/2020, 476/2020, 499/2020 
Nr 2020/274, 2020/355, 2016/636, 2020/390 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-03, 2020-06-22, 2020-06-23, 

2020-06-30 
2.20 Nr 482/2020, 491/2020 

Beslut om flaggning 
Kommunchef 2020-06-15, 2020-06-15 

2.22 Nr 413/2020 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2020-03-25 

2.23 Nr 452/2020 
Nr 2020/355 
Meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus 
Kommunchef 2020-06-12 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 381/2020, 462/2020, 477–481/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2020-05-29, 2020-06-23, 2020-06-25 

3.13 

Nr 487–488/2020 
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den 
låneram som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för 
kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
Ekonomichef 2020-05-15 

3.17 

Nr 503/2020, 504/2020, 505/2020 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2020-07-03, 2020-06-12, 2020-05-15 

4 Upphandlingsärenden 

4.3 

Nr 364/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2020-05-28 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.2 

Nr 284/2020 
Beslut om att utfärda fullmakt att företräda kommunen i ansökningsmål 
Kommunchef 2020-04-16 
 

5.3 

Nr 414/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-06-11 
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5.9 

Nr 501/2020 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet 
eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-07-02 

5.10 

Nr 287/2020, 316/2020, 393/2020, 396–397/2020, 418/2020, 
500/2020 
Fatta beslut om, samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-08, 2020-05-13, 2020-05-15, 
2020-05-29, 2020-06-08, 2020-07-02 

5.12 

Nr 363/2020 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-25 

5.14 

Nr 317–319/2020, 379/2020, 391/2020, 392/2020, 409/2020, 
423/2020, 428/2020, 470–471/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-13, 2020-05-29, 2020-05-27, 
2020-05-28, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-15, 2020-06-24 

5.15 

Nr 498/2020 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2020-03-31 

5.19 

Nr 372/2020, 489/2020, 490/2020, 493–494/2020, 496/2020, 
497/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-05-06, 2020-06-23, 2020-06-15, 2020-06-29, 
2020-06-18, 2020-06-19 

5.21 

Nr 288/2020, 340–341/2020, 342–344/2020, 373/2020, 394/2020, 
416/2020, 426/2020, 431/2020 
Nr 2020/252, 2020/259, 2020/262, 2020/298, 2020/296–297, 
2020/299, 2020/323, 2020/351, 2020/345, 2020/365 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare 2020-05-04, 2020-05-13, 2020-05-20, 2020-05-20, 2020-
05-29, 2020-06-04, 2020-06-11, 2020-06-15, 2020-06-17 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 337/2020 
Nr 2020/291 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2020-05-19 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 
Nr 285/2020, 289/2020, 290/2020, 291/2020, 292/2020, 320/2020, 
325/2020, 326/2020, 330–331/2020, 333–334/2020, 335/2020, 
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336/2020, 339/2020, 347/2020, 348/2020, 350/2020, 351/2020, 
353/2020, 354–355/2020, 356/2020, 367-369/2020, 382/2020, 
383/2020, 384/2020, 390/2020, 406/2020, 407-408/2020, 412/2020, 
415/2020, 417/2020, 419/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020, 
424/2020, 429/2020, 432/2020, 433/2020, 434-435/2020, 436/2020, 
437/2020, 438/2020, 439/2020, 440/2020, 459/2020, 465/2020, 
467/2020, 468/2020, 469/2020, 473/2020, 474/2020, 475/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-05-08, 2020-05-11, 2020-05-19, 2020-05-22, 2020-05-
05, 2020-05-18, 2020-06-17, 2020-06-23 
Rektor 2020-04-30, 2020-04-01, 2020-04-14, 2020-04-27, 2020-03-23, 
2020-05-15, 2020-04-27, 2020-05-13, 2020-04-27, 2020-05-20, 2020-
05-18, 2020-05-25, 2020-05-20, 2020-05-18, 2020-05-29, 2020-05-29, 
2020-05-27, 2020-06-08, 2020-06-09, 2020-06-03, 2020-06-08, 2020-
06-04, 2020-03-17, 2020-06-08, 2020-05-07, 2020-06-10, 2020-06-05, 
2020-06-04, 2020-06-15, 2020-05-15, 2020-05-14, 2020-05-11, 2020-
05-04, 2020-05-25, 2020-06-05, 2020-05-18, 2020-06-12, 2020-06-15, 
2020-06-15, 2020-06-02, 2020-06-05, 2020-05-25 2020-05-29 
Stabschef 2020-05-12 

8.3 

Nr 492/2020 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-29 

8.4 

Nr 286/2020, 403/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-05-07, 2020-06-04 

8.8 

Nr 293/2020, 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020, 
299/2020, 300/2020, 301–304/2020, 305/2020, 306–308/2020, 309–
311/2020, 312/2020,  
313–314/2020, 315/2020, 321–323/2020, 324/2020, 332/2020, 
338/2020, 346/2020, 357–360/2020, 361/2020, 362/2020, 365/2020, 
366/2020, 380/2020, 398–399/2020, 400/2020, 405/2020, 449/2020, 
460–461/2020, 485/2020, 502/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-06-04, 2020-06-04 
Rektor 2020-05-04, 2020-05-08, 2020-04-20, 2020-05-07, 2020-05-04, 
2020-05-08, 2020-05-05, 2020-05-07, 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-
04-23, 2020-04-28, 2020-04-21, 2020-04-28, 2020-04-20, 2020-05-04, 
2020-05-08, 2020-05-14, 2020-05-19, 2020-05-14, 2020-05-26, 2020-
05-19, 2020-05-19, 2020-05-19, 2020-05-22, 2020-05-27, 2020-06-08, 
2020-06-18, 2020-06-16, 2020-06-23, 2020-07-02 
 

8.16 

Nr 463/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-06-18 
 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
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11.9 Nr 374/2020, 445/2020, 451/2020 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftsbudget 
Sektorchef 2020-06-01, 2020-06-18, 2020-06-22 

11.10  
12 Yttranden, anmälningar med mera inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 

12.11 Nr 345/2020 
Nr 2020/16 
Yttrande till rekryteringsmyndigheten 
Enhetschef 2020-01-20 

12.14 

Nr 327/2020 
Nr 2019/457 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
Verksamhetschef 2019-06-12 

12.31 a 

Nr 486/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-05-18 

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

17.6 

Nr 402/2020, 430/2020 
Beslut avseende att utbildningen på ett program får förläggas på längre tid 
än tre läsår 
Rektor 2020-06-03, 2020-06-12 

18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 450/2020, 466/2020 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2020-06-17, 2020-06-22 

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

22.1 

Nr 441/2020, 442/2020, 443/2020, 444/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2020-06-05, 2020-06-02, 2020-06-10, 2020-06-10 

22.2 

Nr 375/2020, 376/2020, 377/2020, 378/2020, 401/2020, 453/2020, 
454/2020, 455/2020, 456/2020, 457–458/2020, 483–484/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-01-14, 2020-05-05, 2020-06-04, 2020-01-09, 
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2020-06-03, 2020-06-17, 2020-06-11, 2020-06-03, 2020-06-11, 2020-
06-03, 2020-06-20 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Antagande detaljplan Marbäck 13:20 och 13:42, 
Ulricehamnsvägen 6, Marbäck 
Dnr 2018/359 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Marbäck 13:20 och 13:42 antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändning från den äldre bestämmelsen allmänt 
ändamål till bostadsändamål och besöksanläggning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning Antagande Marbäck 13_20 och 13_42 Ulricehamn 
3 Plankarta Marbäck 13_20 13_42 Antagande 
4 Granskningsutlåtande 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-05-29 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Marbäck 13:20 
och 13:42, Ulricehamnsvägen 6, Marbäck 
Diarienummer 2018/359, löpnummer 1763/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Marbäck 13:20 och 13:42 antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändning från den äldre bestämmelsen allmänt 
ändamål till bostadsändamål och besöksanläggning.  
 
 
Ärendet 
En ny detaljplan är nödvändig inom området för att anpassa planbestämmelser efter 
nuvarande användning. Den gamla detaljplanen med Allmänt ändamål som 
användningsbestämmelse är inte längre aktuell då det som förr var prästgården i Marbäck nu 
används som privatbostad. Planförslaget syftar därför till att ändra användningsbestämmelse 
till bostäder på fastigheten Marbäck 13:20 och bostäder/besöksanläggning på Marbäck 13:42. 
Då tillåts fortsatt det församlingshem som finns där idag och möjlighet till bostäder skapas, 
om så skulle önskas i framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning Antagande Marbäck 13_20 och 13_42 Ulricehamn 
2 Plankarta Marbäck 13_20 13_42 Antagande 
3 Granskningsutlåtande 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 

Samhällsbyggnadschef  Rebecka Zettermark Avdic 
Andreas Ekman Planarkitekt 
Tf. samhälsbyggnadschef Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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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  

 Samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande  

 
Övriga handlingar/ utredningar:  

 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta  

 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att ändra 
markanvändningen från den äldre 
bestämmelsen allmänt ändamål till 
bostadsändamål och besöksanläggning. 
Detaljplanen ligger i linje med gällande 
Översiktsplanens mål att utveckla 
boendemöjligheten utefter det större 
nordsydliga trafikstråket länsväg 157.  

PROCESS 

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

 

 

 

PLANDATA 

Läge och areal 
Detaljplanområdet ligger i Marbäcks samhälle 
utmed Ulricehamnsvägen. På motsatt sida 
vägen finns Marbäcksskolans fotbollsplan. 
Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 
8 800 m2. 

Markägande 
Planområdet består av fastigheterna Marbäck 
13:20 som ägs av privatpersoner och Marbäck 
13:42 som ägs av Åsundens församling.  
Marbäck 13:28 ägs av Ulricehamns kommun 
och Bredgården 1:1 ägs av en privatperson. En 
marksamfällighet, Marbäck S:2, ligger även 
inom planområdet.  

 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4 OCH 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 kapitel 4. 

Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. I och med att 
planområdet redan är ianspråktaget, bedömer 
kommunen att utförandet av planen inte har 
en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.   
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken inom planområdet sluttar i västlig 
riktning och höjden varierar mellan +170 till 
+174 meter över havet (möh). 

Inom planområdet består vegetationen främst 
av planterade trädgårdsväxter och något träd 
med bär och frukt. En rad med vuxna björkar 
står längs staketen mot Ulricehamnsvägen 
utmed fastigheterna Marbäck 13:20 och 13:42.  

Kommunen bedömer att inga naturvärden 
kommer att påverkas negativt av planens 
genomförande, då ytan till stor del redan är 
exploaterad.  

Kulturmiljövärden 
Området omfattas av riksintresset för 
kulturmiljövård för Ätrans dalgång. Inga 
speciellt utpekade objekt finns inom området. 
Byggnaden på fastigheten Marbäck 13:42 som 
idag inhyser församlingshem har en 
karakteristisk taklutning som ska bevaras.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen innebär  en ökad 
exploateringsgrad för fastigheterna Marbäck 
13:20 och 13:42. Bebyggelsen tillåts till +181 
respektive + 184 möh, vilket motsvarar höjden 
på befintlig bebyggelse för att främja den fria 
siktlinjen mot vägen.  

En varsamhetsbestämmelse är satt på Marbäck 
13:42 för att bevara församlingshemmets 
kraftiga takvinkel som ger byggnaden ett 
karaktäristiskt utseende. 

 

Tillgänglighet 
Planområdet är tillgänglig för fordon via 
Ulricehamnsvägen. Trottoarer eller gång- och 
cykelväg saknas till området.  

FRIYTOR 

Rekreation  
Planområdet ligger i utkanten av Marbäcks 
samhälle med närhet till skogen och drygt en 
kilometer från banvallen.  

Strandskydd 
Marken inom området har redan blivit 
ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar 
värde för strandskyddets syfte. Avståndet från 
Pineboån till kvartersmarkens början är ca 40 
meter. Mellan tomtmarken och stranden finns 
ett område av skog vilket gör att allmänhetens 
tillgång till stranden inte försämras av att 
strandskyddet upphävs. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom planområdet i och med 
planens antagande.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Inom planområdet finns en bit gata som 
fungerar som infart till återvinningsstationen 
den leder dessutom in till uppfarten för 
prästgården Marbäck 13:20 och 
församlingshemmet Marbäck 13:42.   

Utfart  
Båda fastigheterna har en gemensam utfart 
inom fastigheten Marbäck 13:20 mot 
Ulricehamnsvägen. Utöver denna befintliga 
utfart införs utfartsförbud från kvartersmark i 
gräns mot Marbäck 13:20 mot gatan för att 
begränsa antalet utfarter. 

Parkering 
På kvartersmark finns en parkering som servar 
församlingshemmet och deras verksamhet. 
Parkeringsmöjligheterna anses därmed som 
goda. 
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STÖRNINGAR 

Buller 
Den kommunala översiktliga 
bullerutredningen visar att planområdet inte 
är utsatt för höga bullernivåer. Det varierar 
mellan 45 dBA och 55 dBA. Detta innebär att 
eventuell ny bebyggelse kommer att klara 
bullerkraven om max 60 dBA vid fasad. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till kommunalt vatten och avlopp. I norra delen 
av planområdet finns en pumpstation som ägs 
av Ulricehamns Energi AB (UEAB).  

El och fiber 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till elnätet och det finns fiber framdraget till 
fastighetsgräns.  

Återvinningsstation 
Inom planområdet finns en 
återvinningsstation. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1, innebär att en del av 
området som tidigare var planlagd som PARK 
anpassas till dagens användning. 
Bestämmelsen ÅTERVINNING1 tillåter den 
återvinningstation belägen i den norra delen av 
planområdet. E2, teknisk anläggning tillåter 
den pumpstation som står inom planområdet. 
PARK1, ligger på mark som fortsatt ska brukas 
som parkmark. 

Kvartersmark 
Kvartersmarken utgörs av två 
användningsytor. I större delen av 
planområdet medges B, bostäder. Inom 
Marbäck 13:42 tillåts även R, 
besöksanläggning  

Egenskapsbestämmelser 

Bestämmelsen e1, största byggnadsarea är 30% 
av fastighetsarean inom användningsområdet. 

Denna bestämmelse gäller båda fastigheterna 
Marbäck 13:20 och 13:42.  

Högsta tillåtna nockhöjd är satt till +181 möh 
inom fastigheten Marbäck 13:20 och till +184 
möh inom Marbäck 13:42. Dessa höjder 
motsvarar ungefär 2 våningar med möjlighet 
till vind.  

Inom fastigheten Marbäck 13:20 planläggs en 
remsa med prickmark på 4 meter i väst för att 
reglera att byggnader inte uppförs för nära 
gatugränsen.  

Inom fastigheten Marbäck 13:42 i väst 
planläggs prickmark mellan nuvarande 
bebyggelse och parkmarken. Prickmarken 
syftar till att reglera så att byggnader inte får 
uppföras för att skydda trädgårdsmiljön.  

Utfartsförbud läggs i gränsen för kvartersmark 
ut mot Ulricehamnsvägen inom fastigheten 
Marbäck 13:20 med ett släpp vid befintlig 
utfart. Detta för att reglera antalet utfarter. 

Varsamhetsbestämmelse k1, reglerar 
församlingshemmets skarpa takvinkel i syfte 
att bevara den. 

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

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar för kvartersmark och allmän 
platsmark (u-område) ligger vid planens södra 
gräns.   

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I gällande översiktsplan 2015-10-29, pekas 
Marbäck ut som ett utvecklingsområde för 
bostadsbebyggelse i anslutning till det nord-
sydliga kommunikationsstråket utmed väg 157.   

DETALJPLAN 
Inom planområdet finns en gällande 
detaljplan: 



ANTAGANDE   7 

Förslag till ändring och utökning av 
byggnadsplanen för del av Marbäcks 
samhälle (del av Backagården 13:20 m.m.)  

Gällande detaljplan är antagen 1968-03-21. 
Det aktuella området tillåter enligt 
detaljplanen bebyggelse för allmänt ändamål 
(A), vilket är en äldre bestämmelse som inte 
längre används. Allmänt ändamål innefattar 
bl.a. den före detta Prästgården och 
församlingshemmet som är belägna inom det 
aktuella området. Bebyggelsen inom området 
får ha en byggnadshöjd om högst 8 meter. 
Utmed fastighetsgränserna finns en zon belagd 
med prickmark. 

Genomförandetid i gällande detaljplan 
Efter plan- och bygglagens inträde 1987 saknar 
äldre detaljplaner genomförandetid.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
naturvård Åsunden- Torpasjöområdet. 
Områdets bevarandevärde ligger i dess 
variationsrika natur och artrikedom. Invid 
Marbäck finns ett välutvecklat delta uppbyggt 
till Forn-Åsundens nivå.  

Riksintressen för naturvård bedöms inte 
påverkas negativt, då området redan är 
exploaterat och består av anlagd trädgård.   

Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
kulturmiljövård för Ätrans dalgång. Området 
runt Ätrans dalgång är rikt på fornlämningar 
som vittnar om en lång historia av bosättning 
och jordbruk sedan stenåldern. Inom 
planområdet finns inga specifikt utpekade 
fornlämningar.   

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
kommunikationer för järnväg, 
Götalandsbanan. Götalandsbanan är en 
framtida höghastighetsbana mellan 
Stockholm-Göteborg. Planerings- och 
utredningsarbete pågår för de olika sträckorna. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ 

inverkan på riksintresset för framtida järnväg, 
då planområdet redan är exploaterat och ligger 
i direkt anslutning till Marbäcks samhälle.  

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap. råder generellt strandskydd, 
100 meter vid sjöar och vattendrag, för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. Vid Pineboån gäller ett strandskydd 
på 100 meter, vilket täcker delar av 
planområdet. Gällande detaljplan från 1968 
tillkom innan strandskyddet och omfattades 
vid sitt antagande inte av detta.  

Enligt MB 7 kap. 18 g § inträder strandskyddet 
åter, om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet varierar marknivån. 
Marknivån är högre i östra delen och sluttar åt 
väster mot Ulricehamnsvägen. Inom 
planområdet varierar marknivån från cirka 
+174 till +170 möh.  

Största delen av fastigheterna består av klippt 
gräsmatta, på vilken den huvudsakliga delen av 
växtligheten återfinns. Vid en naturinventering 
av området bedömdes det inte finnas några 
större naturvärden. De arter som återfinns 
inom området är en rad av glasbjörkar, en 
hängbjörk och en lind. Utöver dessa träd finns 
ordnade trädgårdsväxter som t.ex. 
spireabuskar, äppleträd, idegran och syren.  

Staket, häck eller liknande 
Inom planområdet finns idag staket på 
kvartersmark som avgränsar de båda 
fastigheterna från vägen och intilliggande 
fastigheter. Fastigheten Marbäck 13:20 har 
även en större syrenhäck som avgränsning mot 
församlingshemmets parkering.  

Markföroreningar 
Det finns ingen riskklassning för 
markföroreningar inom planområdet. 
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Områdets historia som prästgård bidrar till 
kommunens bedömning att risken för 
markföroreningar är liten.  

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
för radon enligt kommunens radonriskkarta.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag en äldre 
prästgård, vilken brukas som bostadshus med 
ett tillhörande uthus på fastigheten. Inom 
grannfastigheten finns ett aktivt 
församlingshem. Framför församlingshemmet 
står ett monument i sten uppfört 1998.   

Skola, varuaffär, vård 
I direkt anslutning till planområdet ligger 
Marbäcks F-6 skola och fritidshem.  

Dagligvarubutiker, detaljhandel och 
vårdcentral finns i Ulricehamns tätort, cirka 6 
minuters bilväg bort. 

FRIYTOR 

Rekreation 
Planområdet ligger i utkanten av Marbäcks 
samhälle med närhet till natur. Drygt en 
kilometer väster om planområdet finns 
banvallen där man både kan gå och cykla längs 
med Åsunden.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Infarten till båda fastigheterna sker från en 
gemensam infart mot Ulricehamnsvägen. 
Utöver infarten finns en bit gata som löper 
parallellt med Ulricehamnsvägen fram till 
återvinningsstationen.  

Gång- och cykelvägar 
Idag saknas gång- och cykelväg till området.  

Kollektivtrafik 
I anslutning till planområdet finns två 
busshållplatser i varsin riktning. De trafikeras 
idag av två busslinjer mellan Ulricehamn och 
Tranemo respektive Ulricehamn och Borås.   

Parkering 
Parkering inom planområdet sker i markplan 
på kvartersmark. Till den befintliga bostaden 
finns en tillhörande uppfart med 
parkeringsmöjligheter. För besökande till 
församlingshemmet på fastigheten Marbäck 
13:42 finns en parkeringsplats i anslutning till 
byggnaden.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till kommunalt vatten och avlopp. I norra delen 
av planområdet finns en pumpstation som ägs 
av UEAB.  

El och fiber 
Fastigheterna är anslutna till elnätet och det 
finns fiber framdraget till fastighetsgräns.  

Avfall 
Inom planområdet finns en 
återvinningsstation.  

Dagvatten 
Kommunen bedömer att det nuvarande 
systemet för omhändertagande av dagvatten, 
klarar den ökning av det flöde planens 
genomförande medför.  

BEHOVSBEDÖMNING  
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
En undersökning av betydande miljöpåverkan 
har genomförts där kommunen bedömer att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
miljöbalken inte kommer att upprättas. Detta 
eftersom planen inte innebär någon betydande 
påverkan som avses i PBL 5 kap. 18 § av miljö, 
hälsa, hushållning av mark och vatten och 
andra naturresurser. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är särskilt 
lämpliga för några arter i 
artskyddsförordningen inom planområdet.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt. En 
ändrad detaljplan möjliggör förtätning inom 
befintliga fastigheter och en mer resurseffektiv 
hushållning av marken.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt MB 5 kap. 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. 

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

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att planområdet 
fortsätter vara planlagt för A, allmänt ändamål 
på kvartersmark. På allmän platsmark kommer 
bestämmelserna PARK och GATA fortsätta att 
gälla.  

Allmänt ändamål motsätter användningen av 
Prästgården, som idag brukas som bostad. 
Enligt dagens detaljplan är det inte tillåtet att 
sälja fastigheten som bostad och beviljade 
bygglov kan inte ges. Församlingshemmet 
kommer fortsatt endast kunna brukas för 
allmänt ändamål. 

NATURVÄRDEN 
Planområdet bedöms inte ha några betydande 
naturvärden då det redan är exploaterat och 
marken används som trädgård och gata.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Planområdet ligger inom riksintresset för 
Ätrans dalgång. Detta bedöms inte påverkas 
negativt då inga speciellt utpekade 
kulturvärden finns inom planområdet.  

STRANDSKYDD 
Planområdet ligger delvis inom strandskyddat 
område. Planen bedöms inte ha en negativ 
inverkan på människors tillgång till Pineboån 
då det finns kommunalt ägd naturmark mellan 
den exploaterade tomtmarken och vattnet. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom 
planområdet när planen antas.    

LANDSKAPSBILD  
Detaljplanen medför att landskapsbilden kan 
komma att förändras. En ökad 
exploateringsgrad medför att ytterligare 
bebyggelse kan uppföras inom kvartersmark.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Planens genomförande förväntas inte medföra 
någon åtgärd för det kommunala vatten- och 
avloppssystemet (VA systemet) eller för 
omhändertagande av dagvatten. 

TRAFIK 
Kommunen bedömer att planen inte kommer 
att medföra en väsentlig ökning av trafik till 
och från området. Befintlig infrastruktur har 
kapacitet att klara en ökning av trafik.  

BULLER 
Planens genomförande bedöms inte påverka 
bullernivån på planområdet markant och 
riktlinjerna om max 60 dBA vid fasad 
förväntas fortsatt uppnås.  
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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  Kvartal 4, 2019 
Granskning Kvartal 1, 2020 
Antagande Kvartal 2, 2020 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till kvartal 2, 2020. 

Genomförande av planen inleds kvartal 3, 
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. 
Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt 
huvudmannaskap för allmän platsmark. Det 
innebär att fastighetsägarna inom planområdet 
är ansvariga för utbyggnad och för framtida 
drift och underhåll av allmän plats inom 
planområdet. Eventuellt inrättande av ny 
gemensamhetsanläggning, alternativt 
ombildning av befintlig sådan sker genom 
Lantmäteriförrättning. 

Avtal 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
tecknas mellan kommunen och ägarna till 
Marbäck 13:20 och 13:42.  

Servitut 
Marbäck 13:20 belastas av ett avtalsservitut till 
förmån för Marbäck 13:42 som säkrar in- och 
utfartsmöjligheterna för Marbäck 13:42. 
Kommunen bedömer att servitutet inte 
påverkas av planens genomförande. 

Gemensamhetsanläggningar  
Marbäcks samhällsförening ansvarar enligt 
avtal för allmän platsmark inom planlagd mark 
i Marbäck. Detta innefattar vägar, 
grönområden och lekplatser. I enlighet med 
detta avtal kommer Samhällsföreningen 
fortsatt stå för skötsel av allmän platsmark 
inom planområdet. Idag hyrs kommunens 
grönyteentreprenad in för skötsel. 
Detaljplanen medför ingen skyldighet för 
kommunen att lösa in allmän platsmark. 

För att få en ordnad skötsel för allmänna 
platser inom planområdet bör en 
gemensamhetsanläggning för gata, återvinning 
och park inrättas. 
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Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

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

 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark. 
 Allmän platsmark som ingår i 

vägsamfällighet.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte kommer påverka 
rättighetshavare negativt.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet av 
berörda fastighetsägare och genomförs i första 
hand med stöd av avtal. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter. Lantmäterikostnaderna står 
berörda fastighetsägare för.  

Fastigheterna Marbäck 13:20 och 13:42 
förvärvar mark från Marbäck 13:28, se tabell. 
Fastighetsbildning bekostas av ägaren till 
mottagande fastighet. Se tabell under 
fastighetsrättsliga konsekvenser sidan 12.  

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen.  

Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas 
senare genom ändring av detaljplan. 

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Genomförande av detaljplan bedöms inte 
medföra förändringar för VA och 
dagvattenhantering.  

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

Detaljplanekostnader 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen 
och exploatören den 28 augusti 2018. 
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av 
lovärenden.  

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

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

 

 

Fastighet 

 

Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Marbäck 13:20 Förvärvar cirka 228 
kvm från Marbäck 
13:28 

Fastighetsbildning 
Markförvärv 

 

Marbäck 13:42 Förvärvar cirka 462 
kvm från Marbäck 
13:28 

Fastighetsbildning 
Markförvärv 

 

Marbäck 13:28 Avstår cirka 462 kvm 
till Marbäck 13:42  

Avstår cirka 228 kvm 
till Marbäck 13:20 

 Markförsäljning 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Sara Helmrot, vik planchef   
Pär Norgren, Stf. enhetschef 
Lars Stokka, stadsarkitekt  
Viktoria Oscarsson, mätingenjör 
Gunilla Kock- Hansson, bygglovschef, f.d. 
Miljöchef 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
     Andreas Ekman  

Tf. Samhällsbyggnadschef 
Miljö och samhällsbyggnad 
 

     Rebecka Zettermark Avdic 
     Planarkitekt 

Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör  
Malin Lindgren, bygglovsingenjör   
Johan Persson, Infrastruktur- och trafikplanerare 
Tomas Brolin, planeringschef, Ulricehamns Energi AB 
Angelica Augustsson, mark- och exploateringsingenjör 
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning aprill 2020
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
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Plankarta

UPPLYSNINGAR

- Planen genomförs med standardförfarande
- Planavtal har upprättats
- Ingen planavgift tas ut vid lovärenden
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PLANBESTÄMMELSER
Följand e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d anståe nd e  be te ckningar.
End ast angive n använd ning och  utform ning är tillåte n.
Där be te ckning saknas gälle r be stäm m e lse n inom  h e la planom råd e t.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskapsgräns
Ad m inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B Bostäd e r, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

R B Be söksanläggningar, Bostäd e r, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

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

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1 Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

ÅTER VINNING1 Åte rvinningsstation, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

PAR K1 Park, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0,0 Högsta nockh öjd  är angive t värd e  i m e te r öve r h ave t , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e 1 0% Största by ggnad sare a är angive t värd e  i % av fastigh e tsare an inom  använd ningsom råd e t, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

UtfartØ P

ØP Utfartsförbud , PBL 4 kap. 9 §Placering

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Marke n får inte  förse s m e d  by ggnad , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Varsamhet
k1 Försam lingsh e m m e ts  karaktärsd rag vad  gälle r d e n spte tsiga takvinke ln ska bibe h ållas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand e tid e n är 5 år från d age n plane n vinne r laga kraft.., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markre se rvat för allm änny ttiga und e rjord iska le d ningar. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap. 6 §

u2 Markre se rvat för allm änny ttiga und e rjord iska le d ningar. Allm än plats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Strandskydd
Strand sky d d e t är upph ävt inom  planom råd e t i och  m e d  att plane n vinne r laga kraft. ., PBL 4 kap. 17 §
Huvudmannaskap
Kom m une n är inte  h uvud m an för allm än plats, PBL 4 kap. 7 §

Planområdets läge 
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Granskningens genomförande  
Marbäck 13:20 och 13:42 har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under 
perioden 2020-04-15 till 2020-05-06. 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 
Höjdgatan 3, och på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under granskningstiden har 8 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingen skickas till KS i Ulricehamn för Antagande.  

 

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

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

Övriga 
6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
7. Telia Company 
8. Västtrafik  

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
 Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att:  
-Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)  
- Mellankommunal samordning blir olämplig.  
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)  
-Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  
-Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller  
-till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

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

2. Lantmäteriet 
 

•  På s. 11 anges att fastighetsbildning söks hos lantmäteriet och genomförs i första 
hand med stöd av avtal mellan fastighetsägarna. Det samma gäller vid bildande av 
gemensamhetsanläggning och andra rättigheter. Det som skulle behöva tydliggöras 
är vem som ansvarar för att ett sådant avtal upprättas, samt vem som därefter har 
ansvaret att ansöka och bekosta bildandet av gemensamhetsanläggning.  

• I plankartan redovisas tre olika användningar för allmän plats: GATA1, 
ÅTERVINNING1 och PARK1. Genomförandet av planen innebär att 
gemensamhetsanläggning bör bildas för samtliga allmänna platser. Det kan 
därmed utvecklas i beskrivningen om tanken är att samtliga ändamål ska ingå i 
samma gemensamhetsanläggning eller ska de delas upp i olika anläggningar. 
 

• Kommentar:  Synpunkterna har beaktat, genomförandebeskrivningen har 
förtydligats. 

3. Trafikverket  
• Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet (2019-12-05) och ansåg att vägområdet 

och säkerhetszonen för väg 1715 inte ska ingå i planområdet under bestämmelsen 
GATA. Trafikverket noterar att plankartan har reviderats utifrån Trafikverkets 
synpunkter. Trafikverket anser att övriga synpunkter också blivit omhändertagna 
på ett tillfredsställande sätt. Trafikverket har inga ytterligare synpunkter i 
granskningsskedet.  
Kommentar: Noterat. 

4. Polisen 
• Polisen har inga invändningar i ärendet 

Kommentar: Noterat.  

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

• Ulricehamns Energi har inga invändningar i ärendet. 
Kommentar: Noterat. 

Övriga 
6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Räddningstjänsten har inga invändningar i ärendet. 
Kommentar: Noterat. 
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7. Telia Company  
• Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och har inget att invända mot 

planförslaget. 
 Kommentar: Noterat. 

8. Västtrafik  
• Västtrafik har inga invändningar i ärendet. 
Kommentar: Noterat.  

 

 

 

 

 

  
Andreas Ekman                                                       Rebecka Zettermark Avdic  
Tf. Samhällsbyggnadschef                                     Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad                                   Planenheten 
                                                                                     Miljö och samhällsbyggnad       
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Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl., 
Ulricehamn 
Dnr 2016/636 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att medge en högre bebyggelse och en förtätning 
av området. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Plankarta Antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn 
3 Granskningsutlåtande Skansen 1 och 2 m.fl. Ulricehamn 
4 Planbeskrivning antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-30 

Tjänstskrivelse Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 
m.fl., Ulricehamn 
Diarienummer 2016/636, löpnummer 2134/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att medge en högre bebyggelse och en förtätning 
av området. 
 
 
Ärendet 
För att möjliggöra bostadsbyggnation och för att tillåta de befintliga verksamheterna krävs 
det att en ny detaljplan tas fram för området. Tre stycken huskroppar blir tillåtna med 
ungefär 100 lägenheter fördelat dem emellan.  
 
Beslutsunderlag 

1 Plankarta Antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn 
2 Granskningsutlåtande Skansen 1 och 2 m.fl. Ulricehamn 
3 Planbeskrivning antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn 

 
 
Beslut lämnas till 
T.f. Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Andreas Ekman   Sara Helmrot 
T.f. Samhällsbyggnadschef Vikarierande Planchef 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Planområdets läge 

Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning april 2020
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
Noggranhet på gränser: 

Viktoria Oscarsson
mätningsingenjör

UPPLYSNINGAR
- Standardförfarande
- Planavtal har upprättats
- Ingen planavgift tas ut vid 
   lovärenden

1:1 000Skala (A2):
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Miljö och samhällsbyggnad

Upprättad 2020-06-29

Andreas Ekman                                          
Tf Samhällsbyggnadschef                                     

Dnr: 2016/636
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Skala (A2): 1:200Förstoring  

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råd en m ed ned anståend e beteckning ar.
Endast ang iven använd ning  oc h  u tform ning  är tillåten.
Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom råd et.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom råd esg räns
Använd ning sg räns
Eg enskapsg räns
Ad m inistrativ g räns
Eg enskapsg räns oc h  ad m inistrativ g räns

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

GATA(B)Gata. B bostäd er - balkong er får finnas över en fri h öjd av 4,5 m eter från m arken. , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
BCE1 Bostäd er, Centru m , Transform atorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BC Bostäd er, Centru m , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0,0 Hög sta noc kh öjd är ang ivet värd e i m eter över ang ivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast kom plem entsbyg g nad, bu llerskyd d , transform atorstation oc h  parkering . Hög sta totalh öjd 4 m eter för kom plem entbyg g nad oc h
transform atstation oc h  h ög sta totalh öjd 2 m eter för bu llerplank., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Översta våning splan ska vara ind rag et m ed m inst 4 m eter från fasad linjen u tm ed Lind äng sväg en, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f2 Fasad ska u tform as i lju sa ku lörer, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f3 Marken får förses m ed parkering sg arag e, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f4 Marken får förses m ed u nd erjord iskt g arag e, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f5 Minst 8 m eter m ellan h u skropparna över h öjden +188,5 m .ö.h, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbu d , PBL 4 kap. 9 §Rivningsförbud
r1 Byg g nad  får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.
Kulturvärden
q1 Byg g nad en har bevarand evärd e i sin tid stypiska u tform ning  oc h  volym . Befintlig a d etaljer på fasaden ska bevaras. Und erh åll ska ske m ed

u rspru ng lig a ku lörer oc h  m aterial, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.
q2 Byg g nad en har bevarand evärd e i sin tid stypiska u tform ning  oc h  volym . Befintlig a d etaljer på fasaden ska bevaras. Und erh åll ska ske m ed

u rspru ng lig a ku lörer oc h  m aterial. Balkong  tillåts på entréplan på d en västra lång sid an in m ot g ård en i en stil oc h  storlek som  överensstäm m er m ed
h u sets byg g nad sstil. Nya takku por, i sam m a u tseende oc h  volym  som  d e befintlig a, kan tillåtas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
m 1 Fastig h eterna är bu lleru tsatta. Bu ller från väg ar ska inte överskrid a 60 d BA ekvivalent lju d nivå vid  en bostad sbyg g nad sfasad . O m  lju d nivån överskrid s

ska m inst h älften av bostad sru m m en i en bostad  vara vänd a m ot en sid a d är 55 dBA ekvivalent lju d nivå inte överskrid s vid  fasaden oc h  m inst h älften
av bostad sru m m en vara vända m ot en sid a d är 70 dBA m axim al lju d nivå inte överskrid s m ellan kl. 22.00 oc h  06.00. Bu ller från väg ar ska inte
överskrid a 50 dBA ekvivalent lju d nivå sam t 70 dBA m axim al lju d nivå vid  en u teplats. För en bostad  om  h ög st 35 kvm  ska inte bu llret överskrid a 65
dBA ekvivalent lju d nivå vid  bostad sbyg g nadens fasad, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m 2 Marken ska vara tillg äng lig  för bu llerskyd d , PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.
Mark
n1 Träd et får endast fällas om  det är sju kt eller u tg ör en säkerhetsrisk, PBL 4 kap. 10 §
n2 Parkering  får inte annord nas., PBL 4 kap. 13 § 1 st 1 p.
Placering
p1 Byg g nad er ska placeras m inst 1,0 m eter från fastig h etsg räns vid  Lind äng sväg en. Byg g nader får placeras närm re än 1,0 m eter från vänd planen, PBL

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förand etid en är 10 år ,., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u 1 Markreservat för allm ännyttig a u nd erjord iska led ning ar. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1 Byg g lov krävs även för u nd erh ållsåtg ärd er av fasad.. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
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Granskningens genomförande  
Skansen 1 och 2 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under 
perioden 27 maj – 19 juni 2020. 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 9 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till KS för antagande. 

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

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) 
5. Privatperson 1 
6. Privatperson 2 
7. Privatperson 3 
8. Privatperson 4 
9. Privatperson 5 

 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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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  

 I det andra granskningsskedet har kommunen infört tydliga planbestämmelser 
om att bostadsbebyggelsen ska anpassas och utformas för att den ska uppfylla de 
bullerriktvärden som anges i trafikbullerförordning (2015:216). 
Bullerberäkningen har reviderats utifrån kommunens planer på att inom kort 
införa en hastighetssänkning på Jönköpingsvägen från 50 km/h till 40 km/h. 
Vidare har lägenhetsstorlekarna setts över så att de motsvarar de utformningskrav 
som gäller för att bullerförordningen ska följas. Planbeskrivningen förtydligar hur 
bostäderna ska utformas utifrån planbestämmelserna genom att hänvisa till 
resonemangen i bullerutredningen. Länsstyrelsen bedömer därför att 
planförslaget kan godtas. 
Kommentar: Noteras 

2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet har tagit del av handlingarna och har ingenting att erinra. 

 Kommentar: Noteras 

3. Trafikverket 
 Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att 

ärendet prövas positivt. 
 Kommentar: Noteras 

Övriga 

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

 Kommentar: Noteras 

5. Privatperson 1 
 Det är redan trångt och mycket bilar som parkerar på min parkering 

Kommentar: Noteras. Detaljplanen förordar att parkering ska ordnas på 
respektive fastighet. 
 

 Hökerum fastigheter har dålig koll på sina vaktmästare som kör på min uppfart 
och skräpar ned med gräs. Jag säger nej till bygget för att Hökerum fastigheter är 
så slarviga. 
Kommentar: Noteras, dina synpunkter har framförts till Hökerum fastigheter. 
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Ingenting av detta regleras i planen utan handlar om enskilda personers 
agerande. 

6. Privatperson 2 
 Den fulaste stad jag vet är Borås och liknande täta städer. Den vackraste stad jag 

vet är Stockholm och dess öppna grönområden och närheten till vatten. Det är 
med sorg i hjärtat jag läser att det ska byggas höghus på denna vackra plats. 
Öppenheten och luftigheten i området gör ju just Ulricehamn till vad det är: En 
idyllisk småstad. 
Kommentar: Exploateringen av Skansen utgår ifrån den fördjupade 
översiktsplanens mål att skapa fler bostäder i centrala Ulricehamn. Ett sätt att 
skapa fler bostäder är genom att förtäta staden och bebygga öppna ytor som 
inte är parkmark. Exploateringen av Skansen kommer leda till ca 100 nya 
lägenheter. 

7. Privatperson 3 
 Bebyggelsen utmed Lindängsvägen ligger alla med indragna huskroppar samt 

förgårdsmarken framför. De nya byggnaderna i detaljplaneförslaget ligger alla 
med byggrätt ända mot vägen. I bestämmelsen p1 finns en begränsning att 
byggnaden måste vara indragen 1m, detta anser vi vara för lite. Med byggnader så 
nära vägen försvinner den karakteristiska bebyggelseplaceringen längs 
Ulricehamns forna infart. 
Kommentar: Placeringen av husen har gjorts utifrån att man vill hålla 
huskropparna så långt ifrån Ansgarsgården och landeriet som möjligt för att 
skydda kulturmiljön. 
 

 Det finns stora brister vad gäller parkeringar längs Lindängsvägen. Idag parkerar 
bilar längs större delen av Lindängsvägen hela vägen fram till Prästgårdsgatan. 
Dessa parkeringar kommer försvinna i och med det nya planförslagets många 
infarter. 
Kommentar: Parkeringarna på vägen längs fastigheten Skansen 1 och 2 
kommer försvinna. För de som ska bo eller verka i kvarteret Skansen kommer 
parkeringar finnas på fastigheten och för de som ska till andra områden på 
Lindängsvägen finns andra parkeringar längs vägen. Om trycket på övriga 
parkeringar blir större kan kommunen komma att utreda vart man kan placera 
fler parkeringsplatser eller något annat sätt att hantera detta på. 
 

 Angöringsplatsen för det södra huset kan inte ligga där vändplanen börjar.  
Kommentar: Någon angöringsplats kommer inte att tillåtas inom 
vändplatsen. Detaljplanen omfattar ett helt kvarter med flera fastigheter. Varje 
fastighet kommer ha rätt till utfart mot Lindängsvägen eller Prästgårdsgatan. 
Båda gatorna är lokalgator med måttliga trafikmängder. Detaljplanen styr inte 
exakt var in- och utfarter ska placeras mot dessa gator utan det prövas i 
kommande bygglovgivning där hänsyn kommer att tas till respektive utfarts 
lämplighet utifrån bl.a. trafiksäkerhet. 
 

 Delen i norra änden på fastigheten som är markerad med f3 får bebyggas med 
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parkeringsgarage. Det finns ingen begränsning för hur man kan ta sig in på 
fastigheten vilket gör att en ny infart kan placeras nära den korsning som finns 
där och där med att bli trafikfarlig.  
Kommentar: Kommunen bedömer att det inte är möjligt att placera en infart 
direkt i korsningen utan att den kommer placeras längre upp på 
Prästgårdsgatan. En trafikfarlig utfart får som angett inte anordnas.  

 
 När det gäller in och utfarter från parkeringen i plan eller parkeringsgarage så får 

det inte finnas något högre än 80 cm nära som skymmer sikten. Muren som ska 
bevaras enligt planhandlingarna riskerar därför att sargas av väldigt många 
infarter som tillåts. Mur plus staket är ca 1,5m höga.  
Kommentar: Staketet på Muren längs Lindängsvägen är genomsiktligt och 
kan därför till stora delar bevaras även i en miljö där utfart ska ordnas. En del 
av muren kommer behöva rivas men större delen kommer enligt exploatören att 
återställas och bli en del av den nya miljön kring husen.  
 

 När det gäller dagvatten anser jag inte att man tagit i tillräckligt för att klara ett 
hundraårsflöde. Södra delen av Lindängsvägen är utpekad som en riskzon där 
vatten kan ansamlas från omgivningen och därför måste särskild hänsyn tas. 
Kommentar: Noteras. Kommunens bedömning är att dagvattenledningar och 
den gröna yta som blir kvar kan hantera den ökande mängden dagvatten som 
utbyggnaden av planförslaget innebär. Parkområdet i västra delen av planen 
som i framtiden kommer att få användningsbestämningen GATA kommer även i 
framtiden att vara grönyta.  
 

 När en plankarta innehåller små områden med bestämmelser som är svåra att 
urskilja bör en förstoring göras så som i östra delen av plankartan. 
Kommentar: Utrymmesbrist gjorde att handläggaren inte gjorde fler 
förstoringar. Layouten ska ändras så att det blir lättare att se alla 
planbestämmelser.  

 
 Bestämmelsen n2 i norra hörnet säger att det inte får vara parkering men det kan 

vara in- och utfart till fastigheten vilket är märkligt. 
Kommentar: Om parkering inte får anordnas så kommer med största 
sannolikhet ingen infart anordnas. Infart är heller inte lämpligt utefter 
förutsättningarna på platsen med höjdskillnader och en vägkorsning. 

8. Privatperson 4 
 Ulricehamn är en gammal historisk stad som bör bevara det som återstår i de 

centrala delarna på ett harmoniskt och inflytande sätt samt bevara de få grönytor 
som inte är bebyggda idag. Att inte bevara kvarteret Skansen som ligger på den 
norra infarten vid den gamla tullen vore att ta bort en del stadens historia sedan 
flera hundra år tillbaka i tiden.  
Jag ser med tanke på kulturhistoriskt värde av kv. Skansen att det aldrig går att 
ersätta. Om det tänkta planförslaget kommer att vinna laga kraft så vore det en 
katastrof för Ulricehamns stad. 
Kommentar: Förtätning av en gammal stad är aldrig lätt. En avvägning 
måste alltid ske mellan kulturhistoriska värden och värdet av nya bostäder har 
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en bedömning gjorts att en exploatering som förslaget visar är möjligt och att 
kulturhistoriskt viktiga byggnader ändå kan skyddas. Kvarteret kommer 
förändras i och med exploateringen men bedömningen är att denna förändring 
är acceptabel. Grönytan i kvarteret är privat och är i dagsläget inte tillgängligt 
för allmänheten. Därmed försvinner ingen allmän parkmark, däremot privat 
grönyta.  

 
 Ser man till de gröna fingrarna från Ulricehamns grönplan så är Skansen en del av 

ett finger. Den nya detaljplanen tar inte hänsyn till detta utan tar bort en stor del 
grönskan. När man sedan även tar bort den parkmark som fanns väster/söder om 
lindängsvägen så finns snart ingen grönyta kvar.  
Kommentar: Även den privata grönskan är del i stadens gröna väv och minst 
lika värdefull ur ett biologiskt perspektiv. Kommunens bedömning i detta fall är 
att marken kan bebyggas om naturvärden sparas och utvecklas på den icke 
bebyggda marken.  
Parkmarken väster om lindängsvägen som kommer få 
användningsbestämmelsen GATA kommer i fortsättningen till större delen vara 
grönyta. Utbyggnaden av vändplanen kommer ta en liten del och så även en 
omläggning av cykelbanan. Genom att byta användningsbestämmelse gör vi 
ytan mer flexibel. 
 

 Man borde värna om de gröna kopplingarna och om fladdermössen som finns i 
omgivningen. 
Kommentar: Området är en del av en grön kil. Bedömningen är att funktionen 
av den gröna kilen kan bibehållas även i framtiden.  
 
En inventering av fladdermöss har gjorts och den visade på att endast enstaka 
fladdermöss rörde sig i området för att söka mat. Inga boplatser fanns i 
området. Området ansågs för ljust för att vara en värdefull plats för det stora 
flertalet fladdermusarter. Vissa anpassningar kan göras av fastighetsägaren för 
att gynna fladdermöss som ändå rör sig i området. Förslag till detta ges i 
planbeskrivningen. 
 

 Det står att de nya byggnaderna ska harmonisera med de gamla men det går inte 
ihop. De som finns på platsen idag är 2-3 våningar. Hur ska dessa tre höghus 
smälta in med prästgården och Ansgarsgården? 
Kommentar: Harmonisering kan ske på flera olika sätt t.ex. genom färg, 
textur eller form/volym. I detta fall är inte byggnaderna begränsade till den 
omgivande höjden utan anspelar på omgivningen genom färgsättningen.  
 

 Jag har bott i närliggande område i över sextio år och aldrig upplevt att detta 
skulle vara ett otryggt område som skulle behövas stärkas upp med att bygga 
hundra nya lägenheter. Att det skulle rädda handel på storgatan med 103 
lägenheter som var en förklaring på samrådsmötet låter otroligt konstigt 
Kommentar: Formuleringen i stycket om trygghet kan uppfattas som otydligt. 
Upplevelsen av trygghet är ytterst personligt men det finns några allmänna 
faktorer som kan påverka känslan av trygghet. Folkliv och 
överblickbarhet/öppenhet är två faktorer som anses viktigt för känslan av 
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trygghet. Båda faktorerna kommer i och med planförslaget öka på platsen vilket 
kan ses som positivt. Det betyder inte automatiskt att det är dåligt idag vilket det 
kan ha framstått som i texten. Texten har ändrats för att bli mer tydlig. 
 

 Hur man skall hitta gemensamma uteplatser till hundra lägenheter i området 
förstår jag inte och kan heller inte hitta dessa på plankartan då det övervägande är 
hårdgjord yta.   
Kommentar: Uteplatser kan skapas på olika sätt och behöver inte ha en 
specifik utformning. Uteplatserna kan också vara hårdgjorda. Vår bedömning 
är att de fria ytor där byggnation inte tillåts i mitten eller östra delen av 
området är tillräcklig för ett centralt beläget flerbostadsområde. I nära 
anslutning till planen finns dessutom tillgång till en stor park, Ekhagen, med 
lekutrustning och stora ytor.  
 

 Tittar man på trafiken idag som redan är mycket hårt belastad i detta området vid 
korsningarna Prästgårdsgatan - Jönköpingsvägen - Lövåsgatan – Nygatan som 
under senar år har ökat betydligt. Man har gjort en mätning att det i dagsläget är 
en årsdygnstrafik på 10 300 fordon på Jönköpingsvägen och 900 fordon på 
Prästgårdsgatan beräknar man då nybyggnationen kommer den öka med ca 50% 
vilket kommer att skapa ännu större problem än vad det är idag. 
Kommentar: Kommunens bedömning är att Lindängsvägen och 
Prästgårdsgatan klarar av den ökning av trafik som kommer ske efter 
byggnationen. 
 

 Tittar man på parkerings situationen skall det finnas en parkering till varje 
lägenhet 103st och totalt finns det 109st vilket innebär att det blir 6st över till 
Ansgarsgården och Prästgårdens verksamhet samt besökande vilket verkar vara 
undermåligt. Vi är oroliga att många börjar parkera på gatan och att det i och med 
det ska bli parkeringsförbud som Lövåsgatan. 
Kommentar: När ett område förtätas skapas möjlighet för fler att träffas inom 
korta avstånd och att utnyttja redan gjorda investeringar i kommunal 
infrastruktur. I anslutning till planområdet finns kollektivtrafik med för orten 
hög turtäthet. Detta förväntas i förlängningen bidra till en ökad användning av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik och leda till att biltrafikens andel av resandet 
minskar i området. 

 Cykelled norr ut mot Ubbarp och Vist industriområde borde sammanfogas med 
Lindängsvägen då det idag finns en anslutning i norr men borde gå hela vägen till 
Bogesundsgatan för en säker väg för att slippa använda väg 46 då nuvarande led 
slutar vid Lillsjövägen. Detta påverkar då det tänkta planförslaget då detta ger 
mer biltrafik på Lindängsvägen. 
Kommentar: I kommunens utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar 
prioriteras en ny gång- och cykelväg utmed Falköpingsvägen mellan 
cirkulationsplatsen vid Lidl och befintlig gång- och cykelbana norr ut. Utrymme 
för gång- och cykelväg utmed Lindängsvägen är därför inte motiverat att 
avsätta i planen. 

 
 Den ökande bullernivån som kommer att uppstå efter den tänkta byggnationen i 
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planområdet kommer väl att påverka de närliggande husen i närområdet? Vem 
och hur åtgärdas detta samt vem står för dessa kostnader? 
Kommentar: Trafiklösningen på närliggande gator som kan förväntas till 
följd av exploateringen är måttlig och förväntas inte bidra till annat än 
marginellt förändrade bullernivåer. 
 

 När man nu säljer lägenheterna har man som säljande argument att det är fin 
sjöutsikt. Om jag skulle sälja har jag inte kvar någon sjöutsikt utan en 
betongutsikt vilket skulle innebära att jag inte får ut samma pris som jag skulle 
fått med sjöutsikt. Jag har nyligen byggt om huset för att få bättre utsikt vilket nu 
förstörs helt, vem står för den kostnaden? Kommunen eller Byggbolaget? Jag 
tycker inte att jag skall behöva ta den. 
Kommentar: Utformningen av planen har utgått från det politiska målet att 
skapa fler bostäder i centrala lägen. Utsikt är något som är vackert och som om 
möjligt ska tas hänsyn till men som ofta får stå tillbaka för viktiga 
samhällsintressen som bostäder. Kommunen ersätter inte kostnader för 
ombyggnation av bostäder för en bättre utsikt. 

 

9. Privatperson 5 
 Både i planen för samråd och i planen för granskning, under rubrik ”Bebyggelse 

och service”, underrubrik ”Placering och utformning”, andra stycket finns en kort 
– alldeles för kort - beskrivning av hur man tänker sig huskropparnas utseende: 
 
Planen för samråd: ”Utformningen av de nya byggnaderna ska harmonisera med 
de befintliga byggnaderna. En ljus kulör på de nya fasaderna krävs.” 
 
Planen för granskning: ”Utformningen av de nya byggnaderna kommer 
kontrastera mot de äldre byggnaderna på platsen. En ljus kulör på de nya 
byggnadsfasaderna krävs för att harmonisera med de äldre byggnaderna.” 

I det första exemplet finns en tanke om att byggnaderna faktiskt behöver 
harmonisera med befintliga byggnader. I nästa exempel har denna tanke släppts 
då det är helt uppenbart – se bild nedan – att någon harmonisering inte kommer 
att ske. Då talas det istället om att byggnaden kommer att kontrastera mot de 
äldre byggnaderna men att det enda som krävs för att harmonisera är en ljus 
kulör!!! Hur tänker man här? Det borde vara uppenbart för var och en att 
moderna betongbyggnader - även om fasaderna får en ljus kulör - inte kan 
harmonisera med varken befintliga äldre byggnader på tomten eller med den 
arkitektur som råder i grannskapet. 

Kommentar: Texten i avsnittet om utformning var otydligt och den är nu 
ändrad till: ”Utformningen av de nya byggnaderna kommer kontrastera mot de 
äldre byggnaderna på platsen. För att anspela på den äldre bebyggelsen och 
passa in bättre i området så finns en tvingande bestämmelse om att färgen på 
fasaden ska vara i en ljus kulör.” (se sida 6 i planbeskrivningen) 

 I en bra krönika i UT från 13 juni 2020 skrivs om att Ulricehamn numera inte kan 
kallas en trästad. Detta på grund av alla höga betonghus som byggs överallt. 
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Varför finns inga begränsningar likt i Eksjö, Nora eller Hjo som gör att fler trähus 
byggs? 
Kommentar: När man arbetar med att förtäta en gammal stad måste svåra 
avväganden göras. I fallet med skansen har man valt att inte begränsa 
exploatörens val av fasadmaterial utan låta denna välja själv. Omgivande hus 
på Lindängsvägen består till största delen av olika material, främst tegel och 
puts. Kommunen har med det i beräkningen inte bedömt det som viktigt att 
reglera vilket material som byggnadens fasad är konstruerat av. Den som i 
framtiden vill bygga på fastigheten får därför själv bestämma vilket material 
den vill använda. Däremot har färgvalet begränsats för att smälta in i den 
omgivande bebyggelsen på Lindängsvägen.  

 
 Det finns flera anledningar för att man ska ha mer i trä. Det är vackrare, 

miljövänligare, och hälsosammare att bo i än betonghus. Dessutom har modern 
teknik gjort dem lika brandsäkra som betonghus. Varför kan inte våra 
beslutsfattare arbeta med att bevara Ulricehamn som en trästad även vid 
nybyggnationer?  
Kommentar: Noteras. Se föregående yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ekman                              Sara Helmrot 
TF Samhällsbyggnadschef                      Vikarierande Planchef  
Miljö och samhällsbyggnad              Miljö och samhällsbyggnad 
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LÄSANVISNING 
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inblick i planområdets förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget 
framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet. Dokumentet avslutas med en 
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Till granskningsförslaget till detaljplanen hör 
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fladdermusinventering 
 Trafikbullerutredning 

- 2017-05-23 
- 2018-11-06 
- 2019-03-29 

 Fördjupad bullerutredning  
- 2019-12-19 (Tekniska lösningar) 

 Samrådsredogörelse 
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 

INLEDNING 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3–5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen möjliggör för en 
förtätning i ett centralt läge i Ulricehamn. 

I 4 kap. MB behandlas ”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 5 kap. i MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planförslaget 
bedöms i viss mån påverka luftkvaliteten då 
fler bostäder innebär fler bilar i och runt 

området. Läs mer i kapitlet 
konsekvensbeskrivning.  

SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att planlägga 
fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att 
innebära en förtätning och en högre bebyggelse 
i området. 

En begravningsbyrå har sin verksamhet i en 
befintlig byggnad inom planområdet. 
Detaljplanen är utformad så att verksamheten 
kan finnas kvar på platsen. I framtagandet av 
planhandlingarna har en geoteknisk 
undersökning, trafikbullerutredningar och en 
naturvärdesinventering legat till grund för 
utformningen. Trafikbullerutredningarna som 
togs fram visade på att byggnation av bostäder 
är möjlig med vissa åtgärder, däribland att 
minst hälften av bostadsrummen måste vätta 
ut mot en tyst sida där bullernivåerna är 
acceptabla enligt gällande lagstiftning. På de 
platser där en tyst sida inte är möjlig att uppnå 
måste lägenheterna vara mindre än 35 m², 
som enligt gällande förordning tillåter en högre 
bullernivå. Om bullerkraven för bostäder inte 
uppfylls kan annan verksamhet inom ramen 
för centrumverksamhet finnas så som kontor, 
handel, kulturverksamhet, etc. 

Tidigt i planprocessen uppmärksammades att 
området är ett möjligt födosöks- och 
boplatsområde för fladdermöss. I kombination 
med en naturvärdesinventering togs också en 
fladdermusinventering fram. Resultatet av 
inventeringarna finns att läsa under kapitlet 
förutsättningar.  

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 beredas tillfälle till samråd. Synpunkter 
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på planen 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 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i 
Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om 
fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed 
fastigheterna löper Jönköpingsvägen i sydöst, 
Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst. 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 omfattar ett 
markområde om cirka 6400 m².  

Markägande 
Planområdet består av tre fastigheter. 
Fastigheten Skansen 1 som ägs av Ulricehamns 
pastorat, fastigheten Skansen 2 som ägs av 
Selanders begravningsbyrå AB och fastigheten 
Bogesund 1:86 (gatorna) som ägs av 
Ulricehamns kommun. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken, som den ser ut idag, kommer att 
förändras i och med genomförandet. 
Utbyggnaden av det som tillåts i planen 
kommer bidra till mer hårdgjord yta. Utöver 
byggnader kommer gångar, tillfartsvägar och 
parkeringar att utgöra den hårdgjorda ytan. 
Några av de stora träden tillåts tas ner. Med 
tanke på trädens betydelse i området bör dessa 
kompenseras, framförallt inom planområdet. 
På grund av den begränsade ytan måste vissa 
av kompensationsåtgärderna utföras på 
områden utanför detaljplaneområdet. Enligt 
naturvärdesinventeringen är några exempel på 
kompensationsåtgärder: faunadepåer, 
uppresta grova trädstammar, uppsättande av 
mulmholkar, fladdermusholkar eller 
fågelholkar. Åtta stycken träd i planområdet är 
särskilt skyddsvärda, hälften av dem ska vara 
kvar. Skyddszonen runt träden vid 
exploatering ska vara 5 meter utanför kronan 

eller 15 gånger stammens diameter för att 
skydda trädets rötter, stam och krona.  

De ytor som inte blir hårdgjorda bör utnyttjas 
som kvalitativa grönytor och för att hantera 
dagvatten. Det är också viktigt att spara gröna 
ytor i området för att stärka viktiga länkar i 
grönstrukturen i Ulricehamns centralort, som 
bland annat kan hjälpa till att utveckla den 
biologiska mångfalden. De naturvärden som är 
viktiga att arbeta med, antingen i området eller 
utanför planområdet, är buskage för fåglar, 
blommande örter och död ved för insektslivet 
och föryngring av träd.  

 

På kartan ovan har träden som ska bevaras 
markerats med röda ringar. 

Fladdermöss 
Enligt den fladdermusinventering som är 
framtagen finns det tre rödlistade 
fladdermusarter i närområdet. För att gynna 
fladdermössen bör belysning av träd och 
husfasader undvikas. Rörelsestyrd belysning 
föreslås användas på parkeringar och utmed 
gångvägar för att främja en bra miljö för 
fladdermössen. 
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Illustrationsplan från Arkitekthuset  

Illustrationsplan från Arkitekthuset  1

 

Kulturmiljövärden 
De befintliga huvudbyggnaderna, både 
trävillan Skansen/Prästgården och 
Ansgarsgården ska bevaras och tryggas i 
detaljplanen. Byggnaderna förses därför med 
beteckningarna r - rivningsförbud och q - 
kulturvärde i plankartan. Huvudsyftet med 
bestämmelserna är att byggnaderna inte ska 
rivas och att bevara byggnadernas nuvarande 
form, färg, och fasadmaterial. Läs mer om 
byggnaderna under rubriken Förutsättningar. 

För att behålla delar av den äldre kulturmiljön 
som finns i området är det att föredra om den 
meterhöga muren som finns utmed 
Lindängsvägen kan finnas kvar eller återskapas 
där det går. Muren hjälper till att behålla den 
karaktär som finns i området och som de äldre 
byggnaderna skapar tillsammans med den 
omkringliggande miljön. 

En påverkan på kulturmiljön kommer ske i 
området med den nya bebyggelsen. 
Kommunen bedömer att den är acceptabel då 
utbyggnaden bidrar till en mer effektiv 
markanvändning samtidigt som värdefulla hus 
sparas. En längre bedömning finns på sidan 
20. 

 

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen kommer tillåta tre nya byggnader 
med varierande storlek och utformning utmed 
Lindängsvägen. Planen medger en högre 
bebyggelse än tidigare. Våningsantalet kan 
komma att variera mellan 6-9 våningar. 

Utformningen av de nya byggnaderna kommer 
kontrastera mot de äldre byggnaderna på 
platsen. För att anspela på den äldre 
bebyggelsen och bättre passa in i området så 
finns en tvingande bestämmelse om att färgen 
på fasaden ska vara i en ljus kulör. 

 

Ansgarsgården, fotomontage från Arkitekthuset 

Balkonger tillåts på Ansgarsgården västra sida, 
se fotomontage från Arkitekthuset ovan. 
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Tillgänglighet 
Parkering för rörelsehindrade måste finnas 
max 25 meter från entréerna. Vägen mellan 
parkeringsplatsen och entréerna bör inte luta 
mer än 1:12 och det ska vara lätt att orientera 
sig med hjälp av skyltar, markbeläggning och 
utformningen på entréerna. Alla nya 
byggnader ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat.  

Trygghet 
Trygghet är en subjektiv känsla av om ett 
område känns farligt eller ofarligt och högst 
personligt. Några allmänna punkter kan dock 
urskiljas. Två faktorer som skapar trygghet är 
folkliv och överblickbarhet. Området är redan 
idag relativt öppet och upplyst. 

Detaljplanen medger fler lägenheter i området 
vilket bidrar till ökat folkliv och mer 
människor som rör sig. Förslaget till 
utformning visar också på en hög grad av 
öppenhet i kvarteret och bra överblickbarhet 
av utemiljön. Planen och förslaget på 
utformning är därför positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. 

Grundläggning 
En geoteknisk undersökning, daterad 2017-08-
18, togs fram för att klarlägga 
jordlagerförhållandena och 
grundvattenförekomst i planområdet. 
Undersökningen visar att byggnader med upp 
till 8 våningar kan grundläggas med plattor 
eller sulor i mark. Byggnader där människor 
ska vistas stadigvarande ska utföras med 
radonsäker grundläggning. Det är också viktigt 
att schakter som kan stå öppna vid våt 
väderlek erosionsskyddas, eftersom att jorden 
innehåller flytbenägen silt. Läs mer i den 
bilagda geotekniska utredningen, daterad 
2017-08-18. 

Verksamheter 
Hela planområdet kommer få 
användningsbestämmelsen C – centrum vilket 
gör att de verksamheterna som finns i området 
idag tillåts fortsätta. Dessutom finns möjlighet 
att bygga nya, icke störande, verksamheter på 

planområdet så som kontor, mindre handel 
etc. som kan komplettera bostadsbebyggelsen 

FRIYTOR 

Rekreation  
För en god utomhusmiljö ska det finnas 
tillhörande uteplatser till lägenheterna eller 
gemensamma uteplatser där ljudnivån är 
acceptabel enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 är omgärdade 
av gatorna Lindängsvägen, Prästgårdsgatan 
och Jönköpingsvägen. Planens genomförande 
kommer öka belastningen på samtliga gator. 
Angöringen till fastigheterna Skansen 1 och 2 
kommer ske både från Lindängsvägen och från 
Prästgårdsgatan. Med tanke på att vändplatsen 
på Lindängsvägen enbart är 12 meter lämpar 
sig den inte för större fordon som bland annat 
sopbilar. Därför måste vändplanen utvidgas så 
att den anpassas till lastbilar och liknande 
fordon. För att kunna genomföra det måste 
man gå in i det grönområde som ligger mellan 
Lindängsvägen och cirkulationsplatsen söder 
om området, se illustrationsbilden. 

 

Illustration på den nya vändplatsen 
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En del av gräsytan och några träd måste tas 
bort eller flyttas. Stråket som idag löper genom 
fastigheterna Skansen 1 och 2 från söder till 
norr mellan Ansgarsgården och Prästgården 
kommer att finnas kvar men göras om så att 
ut- och infart blir förbjudet ut mot 
Jönköpingsvägen.  

Gång- och cykelvägar 
Gångvägar kommer fortsätta att finnas längs 
gatorna som omgärdar planområdet. Mellan de 
nya huskropparna utmed Lindängsvägen ska 
gångvägar finnas för att kunna ta sig in i 
området. Med tanke på planområdets kraftiga 
lutning är ramper, med en lämplig lutning, 
inget möjligt alternativ. Angöring med cykel in 
i området sker således lämpligast utmed 
Prästgårdsgatan och Jönköpingsvägen. På 
grund av de tre nya byggnaderna utmed 
Lindängsvägen och de parkeringsgarage som 
är föreslagna i bottenplan på byggnaderna 
uppstår nya konfliktsituationer mellan bilister 
och fotgängare. Passage vid in- och utfart till 
parkeringsgarage i markplan från 
Lindängsvägen ska ske på de gåendes villkor. 
Där in- och utfart är placerad i direkt 
anslutning till trottoaren behövs ett 
varningssystem uppföras som signalerar när 
ett fordon är på väg ut från byggnaden.   

Parkering 
För att minska inverkan på omkringliggande 
kvarter och gatustruktur ska parkering för 
både bilar och cyklar anordnas inom varje 
fastighet enligt Ulricehamns kommuns 
parkeringsnorm. Parkering för rörelsehindrad 
ska anordnas max 25 meter från husentréerna. 
Se illustrationen på sida 14. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Inga störande verksamheter inplaneras i 
området. 

Enligt de framtagna trafikbullerutredningarna 
(2017-05-23, 2018-11-06 och 2019-03-29) är 
området utsatt för höga bullernivåer. 
Bullerdämpande åtgärder måste vidtas vid 
bostadshusen så att ljudnivåerna inte 
överskrider riktvärdena.  

En planbestämmelse om vilka värden som 
måste följas vid bostadsbyggande finns i 
plankartan. Genom placering/storlek på 
lägenheterna och i enstaka fall med hjälp av sk. 
tekniska lösningar så menar den fördjupade 
bullerutredningen (2019-12-19) att riktvärdena 
kan följas. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spillvatten- och dagvattenavlopp 
Anslutning till kommunala vatten-och 
avloppsledningar finns liksom möjlighet till 
utökad anslutning. Flera stora träd kommer att 
bevaras i planområdets nordöstra del. Träden 
och markens uppsugningsförmåga bidrar till 
hanteringen av dagvatten. Vid utbyggnad av 
ledningar eller vägar måste dessa träds rötter 
skyddas tillräckligt för att trädet inte ska 
skadas.  

El, tele, bredband och värme 
Anslutning till kommunal el, tele, bredband 
och värmeledningar finns liksom möjlighet till 
utökad anslutning. En del av marken 
möjliggörs för uppförande av en 
transformatorstation som kommer kunna förse 
planområdet med elektricitet. Se förslag på 
placering av transformatorstationen nedan.  
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Röd markering visar förslag på placering av 
transformatorstation 

Återvinningsstation 
Det finns en återvinningscentral strax norr om 
Ulricehamns tätort som heter Övreskog. 
Mindre stationer finns till exempel nordväst 
om planområdet vid Karlsnäsvägen och vid 
Dalgatan.  

Brandvattenförsörjning 
Brandposter finns vid Lindängsvägen med 
kapaciteter på 1200 l/min. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
GATA - bestämmelsen visar att 
Lindängsvägen, Prästgårdsgatan och 
Jönköpingsvägen kommer att ha kvar sin 
användning som kommunala gator. Det 
grönområdet som finns nordöst om 
cirkulationsplatsen i den södra änden av 
Lindängsvägen ryms inom planbestämmelsen 
gata. Det gör även grönområdet öster om 
Ansgarsgården som kommunen äger.  

GATA (B) - tillåter balkonger över allmän 
platsmark med minst 4,5 meter från marken i 
en 3D fastighetsbildning. Se principskiss 
nedan.

Sektion genom huskropp som visar principskiss för 
planbestämmelsen GATA(B)  

Kvartersmark 
B – Bostäder, både i de äldre befintliga 
byggnaderna och i de nya tillkommande 
byggnaderna tillåts bostäder.  

C – Centrum tillåts i hela planområdet för att 
verksamheterna som finns i planområdet idag 
ska kunna fortgå och ny verksamhet tillåtas i 
bostadshusen. En blandning av bostäder och 
mindre verksamheter skapar liv och rörelse på 
platsen. Verksamheter och kontor kan med 
fördel läggas i de delar av byggnaderna som 
kan vara olämpliga för bostäder 

E1 – Transformatorstation, för att förse 
området med elektricitet tillåts området för 
transformatorstation.   

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
I detaljplanen regleras höjden med högsta 
nockhöjd över angivet nollplan i meter över 
havet. Höjden varierar inom planområdet för 
att få en variation och bättre anpassning till 
stadsmiljön. I den södra delen av planområdet 
regleras höjden till + 209 meter över havet och 
söder om prästgården får byggnaden sticka 
upp + 215 meter över havet och i norra delen 
av planområdet får byggnaden vara maximalt 
+ 215 meter över havet.   
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Bestämmelsen prickmark meddelar att marken 
inte får förses med byggnad. Prickmarken 
skyddar de träd som ska bevaras inom området 
och ser även till så att delar av den utemiljö 
som finns kvar kring byggnaderna förblir 
obebyggd. 

På korsmark får komplementbyggnader, 
bullerskydd, transformatorstation och 
parkering placeras. På korsmark som regleras 
med f3 får parkeringsgarage uppföras.  

Mot Jönköpingsvägen regleras med 
bestämmelsen utfartsförbud för att 
trafikmängden är så hög på vägen. 

f1 säkrar att översta våningsplanet ska vara 
indraget med minst 4 meter från fasaden mot 
Lindängsvägen. 

f2 infogas i plankartan för att trygga att 
fasadkulören blir ljus och harmoniserar med 
befintlig äldre bebyggelse. 

f3 tillåter parkeringsgarage på prickmark. 

f4 gör att underjordiskt garage tillåts. 

f5 ska säkra att en siktlinje på minst 8 meter 
ska finnas mellan huskropparna. 

Prästgården och Ansgarsgården skyddas med 
r1 vilket innebär att byggnaderna inte får rivas. 
Prästgården får bestämmelsen q1 som innebär 
att byggnaderna har bevarandevärde och inte 
får förvanskas. Ansgarsgården får 
bestämmelsen q2 som har samma regel för 
kulturvärde som Prästgården, men där 
balkonger också får uppföras på den västra 
fasaden och takfönster byggas ut på det östra 
taket. 

m1 Fastigheterna är buller utsatta. Buller från 
vägar ska inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om 
ljudnivån överskrids ska minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00. Buller från vägar ska inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljud nivå samt 70 

dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. För en 
bostad om högst 35 kvm ska inte bullret 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

m2 finns för att säkra mark längs 
Jönköpingsvägen för ett eventuellt 
bullerskydd. 

n1 ser till att bevara och skydda särskilt 
skyddsvärda träd i området genom att marklov 
krävs för trädfällning. För att förtydliga vilka 
träd det gäller ges en hänvisning till 
planbeskrivningen. 

n2 skyddar grönskan kring Ansgarsgården så 
att en uteplats/innergård kan skapas för de 
boende. Den skyddar även en beväxt yta i norr 
som troligen inte kommer bli uteplats men 
som är en del av grönskan i kvarteret.  

p1 säkrar att byggnaderna hamnar 1 meter in 
från fastighetsgränsen mot Lindängsvägen för 
att en säkrare in- och utfart ska skapas för 
trafikanter i gaturummet. Vändplanen är 
undantagen då inga utfarter ska placeras där.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

För att säkerställa att eventuella förändringar 
av Prästgården och Ansgarsgården går rätt till 
har planbestämmelsen a1 om utökat bygglov 
adderats på plankartan. Även vid mindre 
förändringar behöver fastighetsägaren ansöka 
om bygglov innan förändringarna sker. 

För att visa vart ledningar finns i marken och 
skydda dem från byggnader används 
bestämmelsen u- markreservat för 
underjordiska ledningar. 
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ILLUSTRATION 
Illustrationerna nedan som arkitektfirman 
Arkitekthuset tagit fram visar exploatörens 
visioner. Sektionerna visar relationen mellan 
befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Sektion väst-öst Trapphus 1 

Sektion väst-öst Trapphus 2 

Sektion öst-väst Trapphus 3 
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Illustration sett från sydväst 

Vy sett från  sydväst

Illustrationsplan med planerade underjordiska garage    

 

 

 

 

 

 Kommentar [AJG1]:  Byt till nyaste illustrationerna 
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Fotomontage som visar området sett från söder

fgdfg

Fotomontage som visar bullerplank utmed Jönköpingsvägen

 

 

TIDIGARE 

STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
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I Ulricehamns översiktsplan, antagen 2015, 
pekas området ut för en framtida 
bebyggelseutveckling. Därutöver nämns flera 
lokaliseringsprinciper för ny 
bostadsutveckling. Ny bostadsbebyggelse ska 
ske:  

 I attraktiva lägen. 

 I områden med närhet till befintlig 
infrastruktur och service.  

 I områden med närhet till 
kommunikationer för att möjliggöra 
användningen av kollektivtrafik vid 
arbets- och studiependling.  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun, Växtplats Ulricehamn, 
antagen 2008 förordas en tät stad. En 
övergripande strategi är att bygga mer stad - 
mer av Ulricehamn. Det ska vara en 
stadsmässighet i en skala som de olika 
stadsdelarna tål. I Växtplats Ulricehamn 
framhålls vikten av att bevara befintlig 
bebyggelse, miljö och struktur som bidrar till 
småstadsatmosfären. Eventuella förändringar 
eller ingrepp ska göras med respekt för 
helheten och hänsyn ska tas till omgivande 
bebyggelse. 

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD 
Enligt Ulricehamns kommuns riktlinjer för 
stadsbyggande förordas en tät stad där garagen 
förläggs under marken. Stadens naturliga 
sluttning mot Åsunden ska användas vid ny 
bebyggelse. Detta görs bäst med suterränghus 
och terrassering. Naturvärden ska i första hand 
bevaras och i andra hand kompenseras.  

GRÖNPLAN 
Enligt Ulricehamns grönplan från 2001 ligger 
fastigheterna Skansen 1 och Skansen 2 i slutet 
av ett av de ”gröna fingrar” som finns i staden. 
Det gröna fingret övergår i en felande länk som 
främst utgörs av Bogesundsgatan. Inom 
stadens gröna fingrar och längs 
Bogesundsgatan ska grönstrukturen bevaras 
och förstärkas. 

Med tanke på områdets betydelse för 
grönstrukturen är det således viktigt att bevara 
så mycket av de gröna värdena som möjligt 
men också att kompensera för de förlorade 
värdena.  

DETALJPLAN 
Det finns sedan tidigare en stadsplan från 
1957-03-08 som omfattar fastigheterna 
Skansen 1 och 2. För området gäller 
beteckningen A, område för allmänt ändamål. 
Planen medger en maximal byggnadshöjd på 
7,4 meter. Det medges också ett undantag från 
den maximala höjden i särskilda fall. 

 

Planmosaik över detaljplaner i området 

 

RIKSINTRESSEN 
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Riksintresse Naturvård 
Fastigheterna omfattas inte av riksintresse för 
naturvård. 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 angränsar till 
riksintresse för kulturmiljövård men omfattas 
inte av riksintresset. 

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

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger inom 
primärt vattenskyddsområde vilket innebär att 
schaktning och grävning i mark för 
anläggningsarbeten inte får ske utan tillstånd 
från miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 
kommun. Schaktningsarbeten och 
markarbeten som har en sammanhängande 
volym som är mindre än 200 m3 eller 
underhåll av markledningar omfattas inte av 
kravet på tillstånd.  

STRANDSKYDD 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger cirka 330 
meter från Åsundens strandkant och omfattas 
därför inte av strandskyddet.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet sluttar marknivån från 
öster ner mot väster med en variation från 
cirka + 184 till + 192 meter över havet. En 
naturvärdesinventering har genomförts på 
fastigheterna. Den största delen av 
fastigheterna består av klippt gräsmatta. På 
gräsmattan står 9 av 10 av de inventerade 
träden, tillsammans med blommande 
trädgårdsväxter som bland annat äppelträd, 

päronträd, blomsterlupin, vildvin, bondpion 
och syren, m.fl. Biotopvärdena bedöms som 
ringa och når inte upp till naturvärdesklass 4.  

En liten del av om området, i dess norrspets, är 
gräsmattan extensivt skött. Bedömningen som 
gjorts av konsultfirman Grapolit ord & natur är 
att området slås någon gång per år och att det 
avslagna växtmaterialet får ligga kvar. I detta 
område står 1 av 10 inventerade träd, en ask. 
Utöver detta domineras vegetationen av 
kirskål, hundäxing, knylhavre och 
midsommarblomster. Därutöver förekommer 
cirka 30 ytterligare arter inklusive två sälgar. 
Den här delen av planområdet bedöms nå upp 
till naturvärdesklass 4, vilket innebär att 
delområdet har ett visst naturvärde. 

 

Staket, häck eller liknande 
Staket omgärdar nästintill hela Skansen 1 och 
2. Utmed Lindängsvägen finns en stenmur 
med en höjd om cirka en meter i 
fastighetsgränsen som avgränsar fastigheterna 
från gaturummet.  

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning har genomförts av 
Structor Mark Göteborg AB för att klarlägga 
jordlagerförhållanden och 
grundvattenförekomst. Jorden består av 
mulljord till cirka en meter ner i jorden. 
Därefter förekommer morän ned till ca 3 
meters djup som vilar på berg. Moränen 
innehåller silt, sand och grus. På större djup 
finns det även sten och block. 
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Grundvattenförekomst varierar mellan +179 
meter och +183 meter. Det vill säga cirka 6,5 
till 7,5 meter under markytan. Det råder inga 
totalstabilitetsproblem inom planområdet. 
Således krävs ingen lastrestriktion inom 
planen.  

För mer information om de geotekniska 
förutsättningarna läs den bilagda geotekniska 
utredningen, daterad 2017-08-18.  

Markföroreningar 
Inom planområdet har inga kända 
verksamheter som kan ge upphov till 
föroreningar i marken bedrivits.  

Historik 
Skansen var ett av de större landerierna i 
Ulricehamn på 1800-talet. Främst trävillan 
Prästgården men även Ansgarsgården har 
arkitekturhistoriskt värde. Trävillan har ett 
symbol- och kontinuitetsvärde som ett äldre 
landeri och landmärke vid stadens tidigare 
infart. Läs mer under kulturmiljövärden. 

 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
med övervägande morän enligt kommunens 
radonriskkarta.  

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämningar ligger 
på 166,0 meter och planområdet ligger mellan 
184–192 meter över havet. Därför är risken för 
påverkan till följd av höga vattenstånd mycket 
låg inom planområdet.  

 

Naturvärden 

Fastigheterna Skansen 1 och 2 anses ha ett 
strategiskt läge för Ulricehamns grönstruktur.  

För fastigheterna Skansen 1 och 2 har en 
naturvärdes- och fladdermusinventering tagits 
fram av Graptolit ord & natur daterad 2017-08 
-31. Naturvärdesinventeringen har tagit 
hänsyn till naturvärden på hela fastigheten. 
Med tanke på att stora delar av fastigheterna är 
intensivt skött gräsmatta ligger ett stort fokus 
på ett antal jätteträd som finns på 
fastigheterna.  

Inom området förekommer tio stycken 
värdefulla träd varav åtta betecknas som 
särskilt skyddsvärda träd enligt 
naturvårdsverkets definition. Av de tio träd 
som inventeringen redovisar är åtta av arten 
Skogsalm, en av arten Bok och en av arten 
Lönn. Två av Skogsalmarna är döda och resten 
är levande. Samtliga levande Skogsalmar, 
Lönnen och Boken faller inom kategorin för 
särskilt skyddsvärda träd.  

Träden uppskattas ha olika naturvärden, från 
begränsade naturvärden till höga naturvärden. 
Att avverka dessa bedöms utgöra en väsentlig 
påverkan på naturmiljön och ska därför 
föregås av samråd med berörd 
tillsynsmyndighet, som i detta fall är 
Länsstyrelsen.  

Rapporten nämner flera 
kompensationsåtgärder som kan genomföras 
antingen i eller utanför planområdet för att 
mildra effekten av minskade naturvärden:  

 Faunadepåer 

 Uppresta, grova trädstammar 

 Uppsättande av mulmholkar, 
fladdermusholkar eller fågelholkar  

 Nyplantering av träd, hamling eller 
veteranisering av träd. Om 
nyplanterade träd hamlas från 
relativt tidig ålder utvecklar de 
håligheter tidigare än träd som inte 
hamlas.  

En inventering av förekomsten av fladdermöss 
har också genomförts. Inventeringen av 



ANTAGANDE    17 

fladdermössen genomfördes med handhållna 
detektorer, autoboxar och observationer. 
Inventeringen resulterade i identifieringen av 
fem fladdermusarter, men enbart två arter, 
Nordfladdermus och Dvärgpipistrell, uppehöll 
sig för att födosöka och aktiviteten var överlag 
låg. Anledningen till den låga aktiviteten 
bedöms vara en bristande länk till närliggande 
grönområden samt att området är kraftigt 
belyst. Inga kolonier, eller spår av kolonier 
kunde identifieras.  

Kulturmiljövärden 
I kommunens kulturmiljövårdsprogram står 
det följande om området. 
”Skansen/Prästgården är en trävilla av hög 
kvalité med klassicerande former kring 
fönster- och dörröppningar och är uppförd 
cirka 1830.” Bilden nedan visar Prästgården 
som den ser ut idag.  

 

En meterhög mur med järnstaket löper längs 
Lindängsvägen och bidrar till att forma 
byggnadens karaktär. Vid en ombyggnad i 
slutet av 1920-talet försågs västra fasaden med 
en veranda och balkong. Exteriören är i övrigt 
oförändrad. Idag används byggnaden av en 
begravningsbyrå. På intilliggande tomt ligger 
Ansgarsgården som tidigare hyst bland annat 
pastorsexpedition och stadsbibliotek. Huset är 
typiskt för tidigt 1920-tal. Se bild nedan. 

 

Till husen hör även ett litet rött uthus som fått 
en omsorgsfull utformning med bland annat 
valmat tak, se bilden nedan.  

 

Skansen var ett av de större landerierna i 
Ulricehamn. På 1800-talet hade gårdens 
huvudbyggnad, flygelbyggnad, ladugård och 
flera uthus. Byggnaderna äger 
arkitekturhistoriskt värde, främst trävillan där 
den så kallade Boråsarkitekturen fått en god 
representant i staden. Som ett äldre landeri 
och ett landmärke vid stadens tidigare infart 
får byggnaden också ett kontinuitets- och 
symbolvärde. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns tre byggnader som 
samtliga beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram, läs mer under 
kulturmiljövärden.   
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Skola, varuaffär, vård 
Bogesundsskolan med förskola och skola 
upptill årskurs 6 ligger cirka 100 meter söder 
om planområdet. Montissoriskolan Lindängen 
ligger cirka 270 meter norr om planområdet. 
Tingsholmsgymnasiet ligger cirka 500 meter 
från planområdet.  

Närmsta varuaffär är Lidl, som ligger cirka 70 
meter från planområdet.  

Närmsta vårdcentral ligger cirka 100 meter 
söder om planområdet.  

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

FRIYTOR 

Rekreation 
Cirka 100 meter norr om planområdet ligger 
parken Ekhagen och cirka 300 meter väster om 
planområdet ligger Ulricaparken och 
strandpromenaden. Cirka 1,5 kilometer sydost 
om planområdet ligger rekreationsområdet 
Lassalyckan.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet omgärdas av Prästgårdsgatan i 
öst, Lindängsvägen i väst och Jönköpingsvägen 
i söder. Kommunen har utfört trafikmätningar 
på Prästgårdsgatan. Mätningarna visar på en 
årsdygnstrafik om 900 fordon. På 
Jönköpingsvägen uppmäts en betydligt högre 
årsdygnstrafik på 10 300 fordon.  

Trafiken på Jönköpingsvägen är förhållandevis 
hög. Vilket innebär att en bullerutredning har 
tagits fram. Läs mer under rubriken Buller 
nedan.  

Gång- och cykelvägar 
Gångvägar finns längs med samtliga gator som 
omgärdar planområdet. Kopplingen till 
omkringliggande områden är ur denna 
synpunkt god. GC-väg som ingår i ett 

övergripande cykelnät, finns längs med 
Jönköpingsvägen.  

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatsen är vid sparbanken, 
precis intill planområdet. Cirka 300 meter från 
planområdet ligger Ulricehamns busstation 
med både lokala och regionala bussar. 

Parkering 
Parkering ska ske inom fastigheterna Skansen 
1 och 2. Antalet parkeringsplatser ska följa 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En uppdaterad trafikbullerutredning, daterad 
2019-03-29, har tagits fram för planområdet. 
Utredningen påvisar att fastigheterna är 
bullerutsatta. I utredningen slås det fast att ett 
antal fasader får nivåer över 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Det gäller att hälften av 
boningsrummen placeras så att de inte får 
nivåer som överskrider 55 dBA ekvivalent nivå 
och 70 dBA maximal nivå. Lägenheter på 35 
kvm har givits ett undantag från riktvärdena 
och där får bullret uppgå till 65 dBA på 
fasaden. 

Förordningen innehåller även riktvärden för 
uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej ska 
överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 
70 dBA. På delar av gården inom kvarteret ska 
det kunna erbjudas gemensamma uteplatser 
där detta uppfylls. Det krävs avskärmning för 
att uppfylla riktvärdena i planområdet.  

För mer information se de bilagda 
Trafikbullerutredningarna daterade 2017-05-
23 och uppdaterade 2018-11-06 och 2019-03-
29.  

Farligt gods  
Falköpingsvägen var fram till 2019 utpekad 
som farligtgodsled men har under början av 
2020 inte längre den statusen. Fortfarande går 
en del transporter på vägen. Vägen ligger cirka 
110 meter från planområdet och med cirka 10 
höjdmeters skillnad. Hastigheten vid aktuell 
sträcka på Falköpingsvägen är 50 km/h. 
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Avskiljande hus finns mellan planområdet och 
transportleden.  

Sammantaget har kommunen beaktat 
transportleden och bedömer att inga 
riskreducerande åtgärder krävs för att 
tillgodose en god bebyggd miljö med hänsyn 
till boendes hälsa och säkerhet. 

Brandskydd och utrymning 
Om utrymning från byggnaden förväntas ske 
med räddningstjänstens stegbil får 
byggnaderna maximalt ha 23 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 
endast innehålla bostäder, kontor, industri 
eller liknande. Räddningstjänsten behöver 
kunna komma åt minst ett fönster i varje 
lägenhet. I annat fall behöver räddningsvägar 
skapas. Räddningsvägen ska vara skyltad och 
snöröjas vintertid. 
Vid byggnationen av ett underjordiskt garage, 
som räddningstjänsten förväntas köra på, ska 
garagetakets bärförmåga särskilt beaktas. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spillvatten- och dagvattenavlopp 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. En dagvattenutredning togs 
fram för ett område som ligger precis utanför 
planområdet. Det var Sweco som tog fram 
utredningen 2008 efter ett skyfall 2007 som 
motsvarade ett 100-års regn. Enligt 
utredningen har ledningarna vid kvarteret 
Skansen god kapacitet. Efter ett tidigare 
översvämningsärende i mitten på 90-talet vid 
Lindängsvägen placerades en extra 
dagvattenledning från södra änden av 
Lindängsvägen ner mot Falköpingsvägen och 
leddes på östra sidan till ett 
fördröjningsmagasin som konstruerades med 
hjälp av en brunn i en naturlig sänka i 
terrängen. Detta för att avlasta 
huvudledningen i Jönköpingsvägen och nedåt.  

Lindängsvägen ger ca 35 l/s vid ett 10-års regn 
och nytillskottet i kvarteret Skansen bedöms 
enligt schablon ge 50-60 l/s vid samma regn. 
Således 80 – 100 l/s. Kapaciteten i ledningen 
där anslutning planeras är 170 l/s.  

Dagvatten infiltreras till stor del av markens 
naturliga uppsugningsförmåga men går även 
till det allmänna ledningsnätet. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Möjligheter för anslutning till el och fiberoptik 
finns. Både Skansen 1 och 2 är anslutna till 
fjärrvärme. Servisen går genom Skansen 2 där 
byggnation planeras.  

 

Ledningar i området. Röd = avlopp, blå = vatten, 
grön = dagvatten, T = teleledningar och F = 
fjärrvärme 
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BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
miljöbalken kommer inte att upprättas 
eftersom planen inte bedöms innebära någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser enligt PBL 5:18.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Enligt den naturvärdes- och 
fladdermusinventering daterad 2017-08-31 var 
det fem fladdermusarter som uppehöll sig i 
området men ingen av arterna är rödlistade 
eller finns med i artskyddsförordningen.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt. 
Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. Att planlägga marken 
för en utökad möjlighet för bostäder innebär 
en resurseffektiv hushållning med mark då 
befintlig service och infrastruktur utnyttjas. 
Förslaget innebär ett tillskott av nya lägenheter 
i ett attraktivt centralt läge.  

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.  

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

 

 

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att området 
fortsätter att utgöra mark för allmänt ändamål, 
enligt gällande detaljplan. Träden kommer 
med största sannolikhet bevaras, trots att det 
inte finns något skydd i gällande detaljplan, 
eller andra avtal som skyddar dessa. Området 
kommer fortsätta utgöra ett grönt och luftigt 
område i Ulricehamns centrala delar.  

Det kommer inte vara möjligt att utveckla 
området för förtätning, då inga bostäder kan 
uppföras och vinsterna med fler bostäder i 
attraktiva och centrala områden med närhet 
till service uteblir. Det finns ett politiskt mål 
om att bli 27 000 invånare i Ulricehamn innan 
år 2025. Att kunna tillföra cirka 100 lägenheter 
i ett centralt läge i Ulricehamn innebär ett 
ytterligare steg i riktningen mot att uppfylla 
detta politiska mål.  

NATURVÄRDEN 
Det finns idag 10 jätteträd inom planområdet 
varvid 8 faller inom ramen för 
naturvårdsverkets definition av särskilt 
skyddsvärda träd. Anledningen till varför inte 
alla träd faller inom denna definition är på 
grund av att två av träden är döda. 
Genomförandet av planen kommer att leda till 
minskade naturvärden inom planområdet. 
Kompensationsåtgärder nämns för att mildra 
effekten av de förlorade naturvärdena. Det är 
svårt att kompensera för naturvärden inom 
området då en stor del kommer att bebyggas. 
Totalt sett kommer exploateringen innebära en 
förlust av naturvärden, med eller utan 
kompensationsåtgärder.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande är att platsens karaktär kommer 
att förändras markant. Från ett öppet kvarter 
med två huvudbyggnader som står fritt i 
kvarteret till att ytterligare tre byggnader 
uppförs. De nya byggnaderna kommer också 
vara betydligt högre än befintliga byggnader.  

Samtidigt kommer båda befintliga 
huvudbyggnader bevaras och bidra med 
arkitektoniska värden. Att byggnaderna 
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bevaras skänker en historisk prägel till det nya 
kvarteret och blir en spännande kontrast.  

I riksantikvarieämbetets motivering och 
uttryck till riksintresset för Ätrans dalgång 
lyder:  

”Dalgångsbygd som haft stor betydelse för 
kommunikationer och kulturimpulser mellan Syd- 
och Mellansverige som bl a kommit till uttryck i 
Ulricehamns medeltida stadsbildning och som 
genom ett rikt innehåll av bl. a. fornlämnings-, by- 
och herrgårdsmiljöer avspeglar ett mycket långt 
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.” och ” Rika fornlämningsmiljöer med 
lämningar från samtliga förhistoriska perioder 
bestående av boplatser, gravar, hällristningar, 
fossil åkermark, hålvägar, runstenar och 
fornborgar mm, kyrkomiljöer med medeltida 
kyrkor, bymiljöer med outskiftad bebyggelse och 
välbevarade byggnader, agrarhistoriskt intressant 
odlingslandskap med ängs- och hagmarker, äldre 
vägstrukturer, herrgårdsmiljöer vid Näsboholm 
och Källebacka. Ulricehamns stadskärna med i 
huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med 
medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt 
småskalig bebyggelse från 1700-och 1800-talen. 
Utvidgningsområde från tiden kring sekelskiftet 
1900 med terränganpassat planmönster och stora 
villor.”  

Detaljplaneområdet ligger utanför det 
utpekade riksintresset och påverkar inte det 
medeltida gatunätet i Ulricehamns stadskärna. 
Lindängsvägen ändrades under 1900-talet då 
vägen stängdes av för infart från 
cirkulationsplatsen längst i söder men i och 
med denna detaljplan så ändras inte de 
befintliga gatorna utan har kvar sin befintliga 
placering. Den småskaliga bebyggelsen har 
redan påverkats i detta område från hur det 
såg ut kring tiden 1700- och 1800-talen. Den 
befintliga bebyggelsen runt planområdet 
varierar i höjderna runt 2–4 våningar och den 
tillkommande bebyggelsen som detaljplanen 
tillåter med 6–9 våningar kommer innebära ett 
markant avsteg från detta. Kommunen 
bedömer att konsekvensen för riksintresset 
inte kommer att påverkas negativt.  

 

 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Stadsbilden kommer att förändras i och med 
denna detaljplan. Framförallt med tanke på att 
tillkommande byggnaders höjd kommer vara 
påtagligt högre än byggnaderna i 
omkringliggande område, som till stor del 
består av 3–4 våningshus. Det blir också en 
påverkan på stadsbilden då hälften av de 
skyddsvärda träden kan komma att tas ned och 
att markytan kan upptas av en stor mängd 
parkeringsplatser. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenhanteringen sker idag till det 
kommunala dagvattennätet. I och med att 
marken i området kommer att bli mer 
hårdgjord så kommer troligen trycket på 
ledningarna bli större. 

TRAFIK 
Detaljplanen innebär att trafikmängden i 
området kommer att öka eftersom det finns 
möjlighet att bygga ca 100 stycken bostäder. 
Vändplatsen på Lindängsvägen kommer att 
utökas så att större fordon kan vända där. 

BULLER 
Vid utformningen av byggnaderna ska hänsyn 
tas till att planområdet är utsatt för buller från 
omgivande gator. Se trafikbullerutredningarna 
som finns som bilagor. Kommunens 
bedömning är att åtgärder är möjliga för att 
skapa en god boendemiljö. Planbestämmelser 
som tvingar exploatören att bygga på ett sätt så 
de uppfyller riktlinjerna för buller ska finnas 
med i planen för att säkerställa boendemiljön.  

LJUSFÖRHÅLLANDEN  
En solstudie har tagits fram daterad 2018-12-
18 som visar den nya bebyggelsens 
skuggpåverkan. Se illustrationer nedan. 
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 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
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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  fjärde kvartalet 2018 
Granskning andra kvartalet 2020 
Antagande tredje 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 detaljplanen. Under 
genomförandetiden får inte planen ändras 
utan synnerliga skäl. Planen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

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 

 
Kommunen  

 allmän plats 
 
Fastighetsägare 

 egen byggrätt samt övriga anläggningar 
på kvartersmark 

 kompensationsåtgärder  

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 och även de 
kompensationsåtgärder som står med i 
naturinventeringen. Med tanke på 
planområdets begränsade yta kan åtgärderna 
kompenseras för utanför området på allmän 
platsmark. Parkeringar utmed Lindängsvägen 
och Prästgårdsgatan som försvinner genom 
exploatering av området ska ersättas av 
exploatören. Kostnad för åtgärder som sker 
genom exploateringen på allmän plats regleras 
i avtalet.  

Ansökan av lantmäteriförrättning ombesörjs 
av kommunen och bekostas av exploatören. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska 
tecknas för att säkerställa i anspråkstagande av 
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mark för transformatorstation, fjärrvärme och 
andra erforderliga ledningar på tomtmark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell på sida 28 och kartbild på 
sidan 27. De arealuppgifter som anges är 
ungefärliga och kan komma justeras vid en 
lantmäteriförrättning. 

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

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. 

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning kommer att 
utföras i enlighet med detaljplanen. De 
fastighetsdelar som utgör mark för allmän 
plats regleras till lämplig kommunalägd 
fastighet. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark kan 
behövas för att överensstämma med 
detaljplanen och delas in i lämpliga fastigheter. 

Erforderliga gemensamhetsanläggningar kan 
bildas 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. 

Eventuella ledningar som förläggs inom 
kvartersmark bör säkerställas genom rättighet, 
till förmån för ledningsägaren. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Utbyggnad av infart/utfart som berör 
allmänplatsmark ska ske i enlighet med 
kommunal standard.  

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

Vid en eventuell brand är det viktigt att 
miljöfarligt släckvatten som uppstår samlas 
upp och tas om hand. Samlas inte släckvattnet 
inte upp och tas om hand kan det utgöra en 
betydande miljöbelastning. Parkeringsgarage 
bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp 
eller annat system för att säkerställa att 
kontaminerat släckvatten vid en eventuell 
brand inte når recipienten. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. Flytt 
av ledningar inom kvartersmark bekostas av 
exploatören.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning är framtagen. Se 
bilaga för mer information.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör.  

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

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

 

 

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

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning 
Telia har befintliga ledningar i marken som är 
avsedd att bebyggas. Flytt av ledningarna 
bekostas av exploatören.  

Vid en eventuell ledningsflytt av befintliga 
fjärrvärmeledningar bekostas det av 
exploatören. 

Gatukostnader 
Kostnad för åtgärder som sker genom 
exploateringen på allmän plats regleras i 
exploateringsavtalet.  

Kartbild som visar kommande 
fastighetsförändringar med röd markering 

 

 

 

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala följande 
kommunala avgifter: bygglovsavgift, avgift för 

nybyggnadskarta, utsättningsavgift och 
marklovsavgift.  
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Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Bogesund 1:86 
Kommunägd 

Erhåller cirka 137 m2 av fastigheten 
Skansen 1 som enligt detaljplanen ska 
utgöra allmän plats gata. Se kartbild 
på sidan 26. 

Avstår cirka 3 m2 av fastigheten till 
Skansen 1 som utgör del av byggnad 
som står på fastigheten Skansen 1. Se 
kartbild på sidan 26. 

Marken används idag som gata och 
sköts av kommunen. Detaljplanen 
medger nuvarande användning. 

Fastighetsbildning 

Ersättning för 
allmän plats 

 

Skansen 1 
Privatägd 

Avstår cirka 137 m2 av fastigheten till 
Bogesund 1:86 som enligt 
detaljplanen ska utgöra allmän plats 
gata. Se kartbild på sidan 26. 

Erhåller cirka 3 m2 av fastigheten 
Bogesund 1:86 som utgör del av  
byggnaden Ansgarsgården. Se kartbild 
på sidan 26. 

Fastigheten används idag för kyrklig 
verksamhet. I detaljplanen medges 
bostad samt centrumändamål.  

Befintlig byggnad på fastigheten 
omfattas av kulturvärdesbestämmelse 
samt rivningsförbud i detaljplanen. 

 Ersättning för 
allmän plats 

Skansen 2 
Privatägd 

Idag bedrivs företagsverksamhet inom 
fastigheten. I detaljplanen medges 
bostad samt centrumändamål.  

Befintlig byggnad på fastigheten 
omfattas av kulturvärdesbestämmelse 
samt rivningsförbud i detaljplanen. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Sara Helmrot, vikarierande planchef 
Ida Sjögren, planarkitekt  
Gustav Axell Johansson, planarkitekt 
Lars Stokka, stadsarkitekt  
Lisa Arnesén, miljöinspektör  
Victoria Oscarsson, mätningsingenjör  
Helene Bergsman, GIS-ingenjör 
Tommy Lind, GIS-ingenjör  
Mats Kindlund, gatuingenjör  
Johan Persson, infrastruktur- och 
trafikplanerare 
Henrik Wetterholm, bygglovshandläggare 
Andreas Ekman, exploateringschef 
Thomas Brolin, planeringschef, Ulricehamns 
Energi AB 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
Andreas Ekman   
Tf.  Samhällsbyggnadschef 
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Riktlinje för alkohol och droger 
Dnr 2020/318 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinje för alkohol och droger antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att anta Ulricehamns kommuns Alkohol- och drogpolicy 2016. 
Den gällde till och med 2019-12-31. Policyn har nu reviderats och fått benämningen riktlinje, 
då den även ger ett konkret stöd i hur chefer och övriga berörda ska agera vid alkohol- eller 
drogärenden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-06-01 från HR-chef  
2 Riktlinje för alkohol och droger 

 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-01 

Tjänsteskrivelse Riktlinje för alkohol och droger 
Diarienummer 2020/318, löpnummer 1759/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje för alkohol och droger antas. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att anta Ulricehamns kommuns Alkohol- och drogpolicy 2016. 
Den gällde till och med 2019-12-31. Policyn har nu reviderats och fått benämningen riktlinje, 
då den även ger ett konkret stöd i hur chefer och övriga berörda ska agera vid alkohol- eller 
drogärenden. 
 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att anta Ulricehamns kommuns Alkohol- och drogpolicy 2016-
12-01. Den gällde till och med 2019-12-31. Policyn har nu reviderats till en riktlinje som är en 
mer korrekt benämning då den även innehåller en handlingsplan som ger ett konkret stöd i 
hur chefer och övriga berörda ska agera vid alkohol- eller drogärenden. Aleforsstiftelsen har 
gått igenom och godkänt riktlinjen och den uppfyller deras kriterier för en certifiering. I 
övrigt har text och innehåll reviderats och uppdaterats i syfte att förtydliga och förenkla.  
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinje för alkohol och droger 
 
 
Beslut lämnas till 
HR-chef 
Författningshandboken 
 
 
 

Roland Ödh 
Personalchef 
Personalfunktionen 
Kommunledningsstaben 
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Inledning 
Arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön syftar till att förebygga ohälsa 
och olycksfall och i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det innebär att 
arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är fri från alkohol samt droger. Det handlar 
också om att ha kunskap och kompetens om hur Ulricehamns kommun på bästa sätt 
hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som tidiga 
insatser och rehabiliteringsåtgärder. Ulricehamns kommuns förvaltning verkar för en god 
arbetsmiljö för sina anställda. Detta dokument innehåller de regler som arbetsgivaren 
Ulricehamns kommun har när det gäller alkohol och droger, samt gemensamt ansvar och en 
handlingsplan för hur alkohol- och drogärenden ska hanteras. Dokumentet kan i tillämpliga 
delar även användas vid andra typer av missbruk. Innehållet har samverkats med de fackliga 
organisationerna. Riktlinjen och handlingsplanen ska följas upp vart tredje år, och vid behov 
revideras. 

Omfattning 
Riktlinjen för alkohol och droger gäller för samtliga anställda samt i tillämpliga delar övriga 
som i någon form utför arbete för Ulricehamns kommun. 

Syfte 
Syftet med riktlinjen och handlingsplanen är att lägga en gemensam grund för frågor som rör 
alkohol och droger, samt ge ett verktyg för chefer att hantera frågan på ett korrekt och 
respektfullt sätt. Syftet är också att alla anställda ska kunna agera i samband med att det 
finns misstanke eller uppenbara tecken på att arbetskamrat har alkohol- eller drogproblem, 
medarbetaransvar. 

Mål 
Målet är att skapa en god och säker arbetsmiljö utan alkohol och droger som kan få negativa 
konsekvenser på vår arbetsplats. Vi ska arbeta förebyggande genom att skapa en öppen 
attityd, ett personligt ansvarstagande och att möta varandra med respekt, tolerans och 
öppenhet. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt för både chef och medarbetare, där 
chef har det formella ansvaret för arbetsmiljön men där arbetskamraterna oftast ser 
problemen först. Om en medarbetare ändå får problem som en beroendesjukdom medför, 
erbjuder Ulricehamns kommun stöd och hjälp i form av rehabilitering. 

 

Policy och regler 
 Arbetsplatserna ska vara alkohol- och drogfria. 
 Det råder ett absolut förbud för alla anställda att vara påverkade av eller bruka 

alkohol eller andra droger under arbetstid. 
 Att använda alkohol utanför arbetsplats eller arbetstid får inte påverka 

arbetsprestation eller säkerhet på arbetet. 
 Att inneha eller bruka narkotika eller andra illegala preparat på sin fritid är inte 

förenligt med en anställning i Ulricehamns kommun. 
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Ett ständigt pågående arbete 
Eftersom alkohol och droger till stor del handlar om attityder och värderingar, är det viktigt 
att frågan belyses och diskuteras i ledningsgrupper samt vid arbetsplatsträffar. Ju mer 
kunskap alla har desto lättare kan vi som organisation ta vårt ansvar. En attityd som inte är 
fördömande förebygger ett skadligt bruk eller beroende och underlättar för den som befinner 
sig i beroende att be om hjälp.   

Riktlinjen för alkohol och droger ska regelbundet tas upp på APT, i ledningsgrupper och ingå 
i introduktionsprogram för nyanställda samt ingå i arbetsmiljöutbildning som ges till chefer 
och skydds-/arbetsplatsombud. Arbetsgivaren ska årligen följa upp riktlinjen med 
tillhörande handlingsplan. 

Vi har alla ett ansvar 

Chef 
Det är närmaste chefs ansvar att omedelbart vidta åtgärder vid misstanke om alkohol- och 
drogmissbruk eller om medarbetare är påverkad på arbetsplatsen, samt att agera enligt 
handlingsplan. Varje chef ansvarar också för att medarbetarna ges kännedom om innehållet i 
detta dokument i samband med introduktion, samt vid arbetsplatsträffar minst en gång per 
år. 
Medarbetare  
Varje medarbetare har ansvar för att inte vara påverkad av alkohol eller droger i arbetet. 
Vidare har varje medarbetare ansvar för att intag av alkohol på fritiden inte påverkar 
arbetsförmåga eller säkerhet. Varje medarbetare har också ett ansvar för att söka hjälp eller 
rådgivning om hen har problem med alkohol eller andra droger, samt att medverka i sin 
rehabilitering i syfte att kunna återgå i arbete. 
 
Arbetskamrater 
Det är allas ansvar att påtala för ansvarig chef om någon kollega förefaller påverkad av 
alkohol eller droger samt att agera enligt handlingsplan. Att försöka ”skydda” en kollega 
hjälper bara hen att fortsätta ostört. Finns det misstanke om att chef har problem vänder 
man sig till närmaste överordnad chef. 
 

Skyddsombud                                                                
Skyddsombudet företräder alla arbetstagare i arbetsmiljöfrågor och ska övervaka att 
arbetsgivaren uppfyller kraven i AML 3 kap. §2 
Skyddsombudet ska även påtala brister i arbetsmiljön för arbetsgivaren och kan vara ett stöd 
för medarbetarna och chef när man har en oro/misstanke om alkohol eller drogmissbruk på 
arbetsplatsen 
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Stödfunktion 

Personalspecialist hjälper till med följande: 
 Stöd till chef i enskilt ärende 
 Stöd i att tillämpa lagstiftningen 
 Behjälplig i kontakter med företagshälsovården/Aleforsstiftelsen 
 Behjälplig i att skriva överenskommelser med medarbetaren i förekommande fall 
 Ansökan om ersättning för behandling  
 

Externt stöd 
Aleforsstiftelsen 
Ulricehamns kommun har samarbetsavtal med Aleforsstiftelsen och är medlem i Aleforsrådet 
vilket innebär att de kan bistå oss i alkohol- och drogrelaterade ärenden samt bistå 
arbetsgivaren i arbetet med att säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. 

I avtalet ingår bland annat fri chefshandledning i enskilda ärenden, telefon 020-10 33 20 
samt fri telefonrådgivning (med möjlighet att vara anonym) för samtliga anställda, telefon 
020-22 12 00. I avtalet ingår även kostnadsfri bedömning för att utreda om 
beroendesjukdom föreligger som kan ligga till grund för fortsatt rehabilitering. Mer 
information finns på Aleforsstiftelsens hemsida.  

 www.aleforsstiftelsen.se 

 

Företagshälsovård 
Företagshälsovården är en resurs med kunskap om alkohol och droger som ska anlitas vid 
provtagningar. De kan också användas för rådgivning och samtal.  

 

 
För dig som är orolig för dig själv eller för någon in din omgivning finns också externt stöd att 
tillgå, se följande exempel. 

 Anonyma alkoholister: www.aa.se telefonjour: 08-720 38 42 
 Anonyma narkomaner: http://navastra.org hjälptelefon: 0771-13 80 00 
 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: www.can.se 
 www.alkoholhjalpen.se 
 www.alkoholprofilen.se  

 

 

 

http://www.aleforsstiftelsen.se/
http://www.aa.se/
http://navastra.org/
http://www.can.se/
http://www.alkoholhjalpen.se/
http://www.alkoholhjalpen.se/
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Förebyggande arbete, tidiga insatser och ”verktyg” 
 
Att lägga sig i är att bry sig om  
Kunskap och dialog kring riskbruk, skadligt bruk, beroende och dess problematik, behövs för 
att kunna reagera och agera när medarbetare har problem. Om alla är medvetna och har 
kunskap om att man inte hjälper genom att ”täcka upp” utan genom att reagera, ställa frågor 
och vända sig till chefen, medverkar detta till att medvetandegöra ett skadligt bruk eller 
beroende. Det är alltid rätt att reagera! 

 

Dialog på arbetsplatsen 
Arbetsplatsträffarna är ett forum för att samtala om vilka regler och rutiner som gäller i 
kommunen och hur vi förhåller oss till alkohol och andra droger. I många fall handlar det om 
att skapa goda attityder, värderingar och förhållningssätt och det är enklare att diskutera 
detta i arbetsgruppen innan problem har uppstått. I personalhandboken finns ett 
diskussionsunderlag, som kan vara en hjälp inför samtal och diskussioner i arbetsgruppen. 

 

Signaler  
Ett skadligt bruk eller beroende kan yttra sig på en rad olika sätt, och det är viktigt att chefen 
är observant på förändringar, avseende exempelvis arbetsprestation, beteende eller 
frånvaro/frånvaromönster. Nedan följer några möjliga varningssignaler som kan vara bra för 
chef och medarbetare att känna till. Varningssignaler vid missbruk eller beroende av droger 
är ofta svårare att upptäcka än när det gäller alkohol. Det är också svårt att generalisera 
varningssignalerna, då de kan skilja sig åt beroende på vilken drog det gäller. När det gäller 
beteende är det just förändringen som är varningssignalen.  

 

Beteende  

 Humörsvängningar 
 Trötthet/nedstämdhet 
 Irritation/aggressivitet 
 Oro/rastlöshet 
 Bidrar till oro i arbetsgruppen 
 Drar sig undan 
 Stresskänslig 
 Mån om att vara till lags 

 

Rusrelaterat 

 Påverkad 
 Bakrus 
 Gör bort sig på personalfester 
 Föraktfull inställning till andras 

drickande 
 Liberal inställning till droger 
 Större eller mindre pupiller (gäller 

droger) 
 Blodsprängda ögon, glansig blick 

 

Frånvaro 

 Sjukfrånvaro (korttid) 
 Oförklarlig frånvaro 
 Håller sig inte inom schemat 
 Flexar ofta ut  

Arbetsprestation 

 Försämrad kapacitet 
 Försämrad kvalitet 
 Okoncentration 
 Likgiltighet 
 Utgör en säkerhetsrisk 
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Samtalet - chefens viktigaste verktyg 
Samtalet är det viktigaste verktyg en chef har, både när det gäller att initiera dialog om 
attityder och värderingar i ett förebyggande syfte, men också när problem har 
uppmärksammats och ska åtgärdas.  

 

Det är viktigt att du som är chef alltid klargör syftet med samtalen. Utgå från fakta och 
dokumentation, klargör din och medarbetarens roll och upplys om regler och rutiner. 
Förhållningssättet i samtalen ska alltid vara respektfullt. Formulera tydliga budskap, 
samtidigt som du förmedlar att du bryr dig om din medarbetare. Det är chefens ansvar att 
ställa krav, erbjuda stöd och slussa vidare för eventuell professionell behandling. Det är 
medarbetarens ansvar att ta emot stöd. Det är inte chefens ansvar eller uppgift att ställa 
diagnos. Avsluta samtalen med en summering, och bestäm hur ni går vidare. Dokumentera 
vad som sagts och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Samtalen kan ha olika karaktär beroende på syfte och var någonstans i processen 
medarbetaren befinner sig. När något inträffat är tydlighet extra viktigt och samtalet baseras 
på fakta och krav på förändring. Under rehabilitering sker uppföljningssamtal som baseras 
på de överenskomna åtagandena och hur det går. Vid signaler om att medarbetare har 
problem med alkohol eller droger, men utan att hen kommer påverkad till arbetet, ska ett 
bekymringssamtal hållas. Detta samtal läggs upp utifrån omsorg och omtanke, och kan 
innehålla formuleringar som ”Jag är orolig för dig…”, ”Som chef har jag ett ansvar att…”, 
”Har du problem med alkohol?”. 

Som chef kan det kännas svårt och jobbigt att ta upp frågan om alkohol eller droger innan 
man är riktigt säker på sin sak. Men tänk på att det är just det du, som är chef, har en 
skyldighet att göra. Och om man inriktar sig på omtanke snarare än anklagelser blir steget 
ofta lättare att ta. Det finns stor risk att medarbetaren förnekar problem, även om sådana 
föreligger, men samtalet kan ändå fungera som en tankeställare som så småningom leder till 
insikt, och därmed möjlighet till att söka eller ta emot hjälp. 

 
 

Handlingsplan  
Nedan följer en handlingsplan, avsedd att fungera som ett stöd för chefer och övriga berörda 
vid alkohol- eller drogärenden. Handlingsplanen är indelad i avsnitten misstanke, 
konstaterad påverkan samt fortsatta åtgärder och ska användas i tillämpliga delar. Om inget 
annat anges är det närmsta chef som ansvarar för att angivna åtgärder genomförs.  

 

Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger 

 Om du som kollega misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska 
närmaste chef omedelbart underrättas och arbetet avbrytas. Vid frånvaro av närmaste 
chef kontaktas annan av sektorn utsedd person.   
 

 Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan och utredas 
enligt nedan ”Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger”.  

 



 

   8

 Chef ska omedelbart samtala med medarbetaren och medvetandegöra gällande regler. 
Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt! Upplys medarbetaren om att hen har rätt 
att ta med facklig representant till samtalet. Medarbetare ska aldrig lämnas ensam 
från tiden för första samtalet till alkohol- och drogtest. 
 

 Oavsett hur misstankarna om påverkan uppstår ska de utredas. Medarbetare ska 
alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Avstår 
eller vägrar medarbetaren ett sådant test eller provtagning ska hen betraktas som 
påverkad och ärendet hanteras vidare enligt punkterna nedan ”Vid konstaterad 
påverkan av alkohol eller droger”. Om testerna visar att medarbetaren inte är 
påverkad av alkohol- och droger ska närmaste chef förklara varför testerna gjordes 
och hänvisa till gällande riktlinjer.  
 

 Alkohol- och drogtest ska genomföras via företagshälsovården. Vid kvällar eller helger 
då tillgång till alkohol- eller drogtest inte finns, tas kontakt med företagshälsan 
nästkommande vardag för test. Närmaste chef eller annan av sektorn utsedd person 
behöver då fatta beslut om medarbetaren är tjänstbar. Om misstanke om påverkan 
kvarstår skall medarbetaren hanteras som konstaterat påverkad enligt nedan. 
Medarbetaren ska skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av 
testresultatet. 

 
 Chef dokumenterar fakta såsom händelseförlopp, tidpunkter och inblandade 

personer. De åtgärder som vidtas dokumenteras, liksom motiven till dessa.  

 

Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger 
 När arbetsgivaren genom test får bekräftat (eller gör bedömningen) att en 

medarbetare är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel ska arbetet 
omedelbart avbrytas (om detta inte redan gjorts) och den påverkade ska lämna 
arbetsplatsen. Medarbetaren får inte återgå i arbete förrän ett nytt alkohol- eller 
drogtest visar att det inte finns någon påverkan längre. Informera facklig representant 
om åtgärderna och var tydlig med att det är en avstängning utan lön.  
 
Om medarbetare erkänner sig vara påverkad, så kan det ändå vara bra att utföra ett 
test, dels för att undvika osäkerhet/problem om medarbetaren senare nekar till att ha 
varit påverkad och dels för att det kan vara bra att få ett värde (promillehalt, 
koncentration av droger etc.) 

 
 Chef eller annan av sektorn utsedd person är ansvarig för att ordna med säkerställd 

transport av den påverkade hem, alternativt till sjukvårdsinrättning. Chefen själv, 
eller den chefen utser, ska följa med i transporten. Chefen bör helst inte agera ensam, 
ta med facklig representant om medarbetaren önskar. Överväg om anhöriga ska 
kontaktas. OBS: Om medarbeten är i sådant skick att hen utgör en fara för sig själv 
eller omgivningen, ska ambulans kontaktas för akutvård och anhörig kontaktas för 
omhändertagande.  

 
 Chef ska klargöra för medarbetaren att kontakt kommer att tas nästkommande dag 

för ett samtal om vad som hänt och vidare åtgärder. Upplys medarbetaren om att hen 
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har rätt att ta med facklig representant till samtalet. Ingen lön eller sjuklön betalas till 
den anställde som har sänts hem på grund av konstaterad påverkan.  
 

 Träffa medarbetaren för ett samtal så snart som möjligt och klargör gällande regler 
och rutiner. Var tydlig och ställ krav på förändring! Berätta att en utredning kommer 
att genomföras och vad som är att vänta i övrigt. 
 

 Chef och personalspecialist har dialog kring hur man ska gå vidare i ärendet. Bestäm 
ny tid för ett uppföljande samtal med medarbetaren inom 1 månad. Tillsammans med 
företrädare för Aleforsstiftelsen tar man ställning till chefshandledning och stöd i 
ärendet. 
 

 Tänk på att det kan vara viktigt att berörda arbetskamrater får tillfälle att diskutera 
igenom vad som hänt. Boka in ett möte så snart som möjligt och delge den 
information som är lämplig efter förutsättningarna. 
 

 Dokumentera händelse, samtal, åtgärder och motiv till dessa.  
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Fortsatta åtgärder 
 Om utredningen visar att det inte är en konstaterad beroendesjukdom ska ärendet 

fortsättningsvis hanteras som misskötsel. Var tydlig med vilka regler som gäller och 
vilka åtgärder som vidtas vid överträdelser. En disciplinär åtgärd ska övervägas. 
 

 Om utredning visar att beroendesjukdom föreligger har arbetsgivaren ansvar för att 
göra en rehabiliteringsutredning med tillhörande handlingsplan. Krav ska ställas på 
en förändring.  

  
 Arbetsgivaren kan kräva ett så kallat förstadagsintyg. Detta skrivs enligt särskild mall 

och lämnas till företagshälsovården för kännedom.  
 
 Under rehabiliteringsperioden har arbetsgivaren rätt att kräva alkohol- eller drogtest. 

 
 Vid behandlingsåtgärd ska överenskommelse upprättas mellan medarbetare och 

arbetsgivare, med överenskommen behandling där medarbetarens namn ska uppges, 
stödåtgärder och efterbehandling samt konsekvenser vid avbruten överenskommelse.  
 

 Dokumentera händelser, samtal, åtgärder och motiv till dessa. 
 

 Om medarbetaren inte förändrar sitt beteende, vägrar rehabilitering eller avbryter 
behandling kan detta leda till varsel om uppsägning. Yttersta konsekvensen är 
uppsägning eller avsked, efter överläggning med berörd medarbetares fackliga 
organisation. Även om problemen endast anses vara misskötsel, kan arbetstagaren 
sägas upp om hen upprepade gånger har gjort sig skyldig till olika förseelser. 
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Definitioner och avgränsningar 
I dokumentet används begreppet alkohol och droger, nedan beskrivs vad som avses. 

Droger 
I dokumentet används begreppen alkohol och droger. Med droger avses narkotiska preparat, 
icke ordinerat receptbelagt läkemedel, överkonsumtion av läkemedel, dopningspreparat, 
hälsofarliga ämnen samt andra medel som används i berusningssyfte. 

Riskbruk 
När man talar om riskbruk är det i samband med alkohol. Riskbruk handlar om den 
alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett skadligt bruk och 
beroende samt svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga 

Skadligt bruk 
Skadligt bruk kan beskrivas som en regelbunden överkonsumtion av exempelvis alkohol eller 
droger, vilket är ett bruk som ger skadeverkningar för individen, omgivningen, arbetsplatsen 
och samhället. Det skadliga bruket kan resultera i ett beroende som leder till både fysiska och 
psykiska symtom.  

Beroende 
Bruk, riskbruk eller skadligt bruk kan leda till beroende. Beroende innebär att alkoholen eller 
den andra drogen fått en högre prioritet för individen än andra beteenden som tidigare haft 
större betydelse. Ett beroende kan exempelvis karaktäriseras av starkt behov, ”sug” eller 
tvång att inta alkohol eller drogen, svårigheter att kontrollera konsumtionen, toleransökning 
samt abstinenssymtom. 

Om medicinskt motiverat bruk av läkemedel 
Reglerna och rutinen omfattar i grunden inte medicinsk motiverat intag av läkemedel. Det är 
dock den enskilde medarbetarens ansvar att i samtal med behandlande läkare ta reda på om 
medicinen har effekter som kan påverka det dagliga arbetet på ett oönskat sätt. Om detta är 
fallet ska närmaste chef underrättas för att vid behov erbjuda andra arbetsuppgifter eller 
annan åtgärd. 
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
Dnr 2020/394 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och 
ersätter tidigare riktlinjer för exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande 
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2019-03-07. 
 
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med 
gällande riktlinjer, men en översyn har gjorts bland annat med utgångpunkt från ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessutom har beskrivningen 
av exploateringsprocessen anpassats till förvaltningens arbetssätt praktiken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från ekonomichef  
2 Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-30 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för 
exploateringsredovisning 
Diarienummer 2020/394, löpnummer 2144/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och 
ersätter tidigare riktlinjer för exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande 
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2019-03-07. 
 
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med 
gällande riktlinjer, men en översyn har gjorts bland annat med utgångpunkt från ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessutom har beskrivningen 
av exploateringsprocessen anpassats till förvaltningens arbetssätt praktiken. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande 
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2019-03-07. 
 
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med 
gällande riktlinjer, men en översyn har gjorts bland annat med utgångpunkt från ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessutom har beskrivningen 
av exploateringsprocessen anpassats till förvaltningens arbetssätt praktiken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för exploateringsredovisning 

 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

 
[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Riktlinjer för exploateringsredovisning 
 
Bakgrund  
Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsprocessen ingår därmed 
också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten- 
och avlopp (VA), fjärrvärme och elanläggningar med mera. 

Exploateringsverksamhet är en strategiskt viktig fråga för kommunen. Med anledning av 
detta är det väsentligt att exploateringsverksamheten och dess konsekvenser lyfts fram på ett 
tydligt sätt i den politiska processen. 

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra den ekonomiska styrningen och redovisningen av 
exploateringsprojekt där kommunen är exploatör. 

Avgränsningar 
Mark som köps in som markreserv där syftet inte direkt kan kopplas till något 
exploateringsprojekt är frikopplat från exploateringsprocessen. De exploateringar som utförs 
av extern part hanteras inte i dessa riktlinjer. 

Utgifter för el hanteras av Ulricehamns Energi AB (UEAB) eller annan nätägare och VA 
hanteras av UEAB. Anläggningsavgiften för el och VA debiteras tomtköparen av UEAB eller 
nätägaren. 

I ägardirektiven för Näringsliv Ulricehamn AB regleras att bolaget har som uppgift att svara 
för marknadsföring av Ulricehamns kommun som en attraktiv kommun för 
företagsetableringar och plats för boende. Det innebär att kostnader för marknadsföring av 
exploateringsområden för bostäder och industri belastar Näringsliv Ulricehamn AB. 

 

Finansieringsmöjligheter 
Exploateringsutgifter kan finansieras med olika typer av inkomster, såsom: 

- Skattemedel 

- Markförsäljning till extern byggherre 

- Tomtförsäljning 

Redovisning av exploateringsprojekt 
Den ekonomiska redovisningen för kommuner regleras i Ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597). I lagen stadgas att ”bokföring och redovisning ska fullgöras på ett 
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sätt som överensstämmer med god redovisningssed”. God redovisningssed är en allmän 
rättslig standard grundad på praxis och rekommendationer.  

I frågor om värdering, redovisning, klassificering, definition av begrepp som 
anläggningstillgång och omsättningstillgång etc. följer kommunen de bestämmelser och 
rekommendationer som finns tillgängliga avseende kommunal exploatering. Reglerna inom 
området finns ibland annat i Ny lag om kommunal bokföring och redovisning och i 
rekommendationer och idéskrifter från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Regelverket innebär bland annat att utgifter för projektering i form av konsulter m.m. kan 
räknas in i anskaffningsvärdet. Förutsättningen är naturligtvis att projekteringen leder till ett 
genomförande. Om bedömningen görs att projektet inte kommer att genomföras, ska 
projekteringsutgifterna kostnadsföras. Kommunens arbete med att upprätta detaljplan kan 
också utgöra del av projekteringsutgifterna, kostnaden ska dock alltid redovisas som en 
driftskostnad.  

Exploateringsprocessen 
Exploateringsprocessen är uppdelad i nedan angivna faser. I varje fas aktualiseras olika 
redovisnings- och budgetfrågor. 
 

 

 
Inledande fas 
I den inledande fasen tar verksamheten miljö- och samhällsbyggnad (MSB) fram nya 
tänkbara projekt aktuella för exploatering. Dessa projekt förs in i en planprioriteringslista 
som även innehåller andra projekt än sådana exploateringsprojekt där Ulricehamns kommun 
är exploatör. För de exploateringsprojekt där kommunen är exploatör som tas fram i 
planprioriteringslistan ska MSB, i samråd med ekonomifunktionen, ta fram en 
exploateringskalkyl avseende förväntade planerings- och utredningsutgifter. 

Exempel på planerings- och utredningsutgifter kan vara utgifter i samband med 
naturinventeringar, geotekniska undersökningar, framtagande av detaljplan etc. 

 
Redovisnings- och budgetfrågor 
Vid minst två tillfällen varje år presenteras planprioriteringslistan för kommunstyrelsen som 
ger direktiv om vilka projekt som ska prioriteras. I investeringsplanen som fastställs i 
samband med kommunfullmäktiges beslut om budget ska det varje år finnas anslag för 
markinköp och exploatering.  

I den inledande fasen ska det normalt sett inte uppstå några utgifter gällande 
exploateringsprojektet. 

  

  

Inledande fas Planerings- och 
utredningsfas

Genomförandefas Avslutningsfas
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Planerings- & utredningsfas 
I planerings- och utredningsfasen tas det fram underlag och kalkyler för ett genomförande av 
exploateringsprojektet. Här analyseras noggrant förutsättningarna för att sälja den mark som 
avses, vilka marknadsförutsättningar som föreligger, vilka investeringar som måste göras på 
området för att kunna sälja avsedda tomter etc. MSB arbetar med att ta fram en detaljplan 
för området, analyserar frågor gällande marklösen, teknisk försörjning, geoteknik etc.  

 
Redovisnings- och budgetfrågor 
I planerings- och utredningsfasen ansvarar MSB för att det görs uppföljningar av de planer 
som prioriterats utifrån planprioriteringslistan. 

Genomförandefas 
I genomförandefasen, ska en investeringsansökan avseende det faktiska genomförandet för 
det aktuella området beslutas. Investeringsansökan ska innehålla en kalkyl över vilka utgifter 
och inkomster som området förväntas generera. Om investeringsansökan visar att de 
förväntade utgifterna överstiger de förväntade inkomsterna ska det följas av ett 
finansieringsbeslut. 

I genomförandefasen genomförs de investeringar som beslutats och den framtagna 
tomtmarken säljs. 

Redovisnings- och budgetfrågor 

Här ska normalt de första investeringsutgifterna för exploateringsprojektet uppstå. Dessa ska 
bokföras på ett sådant sätt så att exploateringsprojektets utgifter och inkomster tydligt kan 
särskiljas i redovisningen. Konteringen av utgifter och inkomster ska ske på specifika 
koddelar avsedda för respektive projekt och objekt. 

I genomförandefasen ansvarar MSB för att det görs uppföljningar av den beslutade 
investeringen enligt gällande uppföljningsprocess. 

När detaljplanen är beslutad kan de delar av exploateringsmarken som är tomtmark 
omklassificeras till omsättningstillgång.  

Vid årsbokslut ansvarar MSB och ekonomifunktionen gemensamt för att en värdering görs av 
varje pågående exploateringsprojekt där kommunen agerar som exploatör. Om verkligt värde 
för del av exploateringsområde som ännu inte avyttrats avsevärt avviker från bokfört värde, 
ska den under året uppkomna förlusten belasta det årets resultat. 

Om det beslutas att exploateringsprojektet inte ska genomföras eller av någon annan 
anledning inte genomförs ska nettot av de utgifter och inkomster som bokförts på projektet 
kostnadsföras. 
 

Avslutningsfas 
Avslut av ett exploateringsprojekt innebär att projektet slutredovisas. För att avsluta ett 
exploateringsprojekt krävs att: 

• Alla investeringsåtgärder är slutförda och inga mer utgifter bedöms tillkomma 

• Merparten av tomterna är sålda. Slutredovisning ska dock ske senast två år efter att 
de sista investeringsutgifterna har redovisats. 
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Tillägg i regler för skolskjuts 
Dnr 2020/373 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för skolskjuts kompletteras med följande tillägg: 
 
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i 
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts 
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de 
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan 
skoldagens början. 
 
Sammanfattning 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet.  
 
I reglerna har det endast skapats ett tillägg under avsnitt 6.7 Fritidshem/annan pedagogisk 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-23 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Regler för skolskjuts med tillägg 

 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-23 

Tjänsteskrivelse Tillägg i regler för skolskjuts 
Diarienummer 2020/373, löpnummer 2058/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för skolskjuts kompletteras med följande tillägg: 
 
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i 
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts 
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de 
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan 
skoldagens början. 
 
Sammanfattning 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet.  
 
I reglerna har det endast skapats ett tillägg under avsnitt 6.7 Fritidshem/annan pedagogisk 
verksamhet. 
 
 
Ärendet 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet. Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som 
finns i Skollagen (2010:800).  
 
I reglerna preciseras bland annat rätten till skolskjuts. Vidare beskrivs ansvarsfördelning 
mellan vårdnadshavaren, entreprenören och kommunen. Det är endast gjort ett tillägg under 
avsnitt 6.7 Fritidshem/annan pedagogisk verksamhet. Där står det skrivet att kommun inte 
anordnar skolskjuts till eller från fritidshem. Däremot anordnar kommunen lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. 
 
Beslutsunderlag 
1 Regler för skolskjuts med tillägg 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 

Andreas Ekman Linda Bygård 
Tf. Samhällsbyggnadschef Handläggare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
I enlighet med Skollagen (2010:800) har elever i grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

 
 

2 Syfte 
Syftet med regler för skolskjuts är dels att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och dels med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 

 
 

3 Allmänna bestämmelser 
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från 
fritidsverksamhet. Eleven ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun. 

I Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 § står; 

”Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet”. 

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. I 
Ulricehamns kommun ges bidraget i form av skolkort som kan användas på Västtrafiks linjer. 
Vad som gäller för gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor och i Förordning (1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Förutom den vägledning 
som kan erhållas via rättsfall och domstolsutslag, är det kommunen som sätter dessa riktlinjer. 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) skolskjutshandbok ger ytterligare vägledning. 
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Av Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 framgår att beslut om skolskjuts till placeringsskolan 
kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsdomstol, 
kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas genom 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900). 

 
 

4 Vem har rätt till skolskjuts 

 
4.1 Rätt till skolskjuts p.g.a. färdvägens längd 
Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola 
där Ulricehamns kommun har valt att placera eleven. I de fall hemmet och skolan befinner sig 
inom gränsen för Ulricehamns stads tätort är eleven inte berättigad till skolskjuts. 
Stadsgränsen bestäms utifrån Statistiska centralbyråns tätortsgränser för Ulricehamns stad. 

Samtliga avstånd avser närmaste gång-, cykel- eller bilväg som är godkända ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Ulricehamns kommuns målsättning är att ingen elev i förskoleklass 
till årskurs 6 ska behöva korsa, gå utmed eller vänta vid väg 157, 46 och 1704 med undantag 
inom tätorter. 

Elev i förskoleklass och grundskola är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans 
ramtider om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 

 
Skolskjuts anordnas för 
-elev i förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 
-elev i årskurs 1-3 med en skolväg som överstiger 2 km 
-elev i årskurs 4-6 med en skolväg som överstiger 3 km 
-elev i årskurs 7-9 med en skolväg som överstiger 4 km 

 
Undantag från ovanstående avstånd kan göras om trafiksäkerhetsskäl föreligger. 

 
Avstånd till hållplats 
-för elev i förskoleklass 1,5 km 
-för elev i årskurs 1-3 1,5 km 
-för elev i årskurs 4-6 2,5 km 
-för elev i årskurs 7-9 3 km 

 
Elev är skyldig att uppsöka anvisad skolskjutshållplats. Ulricehamns kommun beslutar om vad 
som avses med lämplig skolskjutshållplats för på- och avstigning. Avstånd från hemmet till 
skolskjutshållplats ska normalt inte överstiga ovanstående gränser. Ulricehamns kommun 
förbehåller sig rätten att bedöma avstånd från hem, skola och skolskjutshållplats. 

Undantag från ovanstående avstånd kan göras för förskole- och grundskoleelever om 
trafiksäkerhetsskäl föreligger, bedömning görs i varje enskilt fall. 



6

4.2 Rätt till skolskjuts p.g.a. växelvis boende 
Vid önskemål om skolskjuts till olika adresser, exempelvis då föräldrarna har separerat och 
har gemensam vårdnad och där barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna (så kallat växelvis 
boende), ska behovet av skolskjuts prövas från båda adresserna. Detta gäller oavsett om 
föräldrarna bor inom samma skolupptagningsområde, eller inom olika upptagningsområden 
inom Ulricehamns kommun. 

För skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna ansöka om det. Till ansökan ska 
vistelseschema hos respektive vårdnadshavare skickas med. För att vara berättigad till 
skolskjuts vid växelvis boende ska det växelvisa boendet vara ett fast arrangemang. 

Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller genom undertecknad överenskommelse 
mellan vårdnadshavare. 

 
4.3 Rätt till skolskjuts vid 

funktionsnedsättning/skada 
Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg. För elever inom 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs inte läkarintyg. 

Elev som behöver tillfällig taxi med anledning av skada som uppstått i eller utanför skolan och 
inte kan åka skolskjuts eller ta sig till skolan på annat sätt, ersätts direkt av det försäkringsbolag 
där samtliga elever är försäkrade av Ulricehamns kommun. 

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i Ulricehamns kommuns 
skolskjutsverksamhet och det ligger på föräldrarna, att i samråd med försäkringsbolaget 
beställa och organisera taxiresorna. 

 
4.4 Rätt till skolskjuts p.g.a. annan särskild 

omständighet 
En elev kan ha behov av skolskjuts på grund av någon annan särskild omständighet än vad som 
angetts ovan. Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena, elevens 
ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan således någon annan 
omständighet finnas som motiverar att skolskjuts ordnas. Ulricehamns kommun förbehåller 
sig rätten att ta beslut om skolskjuts vid särskild omständighet. 

 
4.5 Kompisåkning i mån av plats 
Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd 
skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 
Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan 
kompisåkningen ska ske. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 
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4.6 Skolskjuts i mån av plats 
I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan 
hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 

 
4.7 Målsmannaskjuts 
I de fall hämtning av enskild elev inte kan ordnas till en rimlig kostnad för elev i förskoleklass 
eller grundskola finns möjligheter för målsman att, mot ersättning motsvarande den 
kommunala bilersättningen, åta sig att svara för skjuts. För att vara berättigad denna 
ersättning ska beslut fattas av Ulricehamns kommun. 

 
 
 

5 Ansvar 
Kommunen, Trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla 
del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i 
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens ansvar. 
Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och tränas 
på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste 
följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara 
att gå till skolan/skolskjutshållplatsen själv. 

Vårdnadshavare ansvarar för 

 elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt under den tid eleven 
uppehåller sig där 

 att eleven kommer till skolskjutshållplatsen i god tid 

 att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan 

 att eleven går anvisad väg 

 att eleven följer gällande ordningsregler 

 eleven till dess att eleven kommer på bussen 

Entreprenören ansvarar för 

 elevens påstigning 

 att angivna hållplatstider efterföljs 

 att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs 

 eleven under transporten 
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 elevens avstigning 

 att förare för arbetsgivare uppvisat godkänt utdrag ur belastningsregister 
(förskola/skola) 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 

Kommunen ansvarar för 

 eleven när hon/han kommer till skolan 

 eleven när hon/han väntar på fordonet hem 

 att eleven kommer med fordonet hem 

 att problem som uppstår under bussfärd hanteras och att berörda parter kontaktas 
 
 
 

6 Generella krav och regler 

6.1 Ansökan 
Alla elever i förskoleklass och grundskola i Ulricehamns kommun ska ansöka om skolskjuts 
inför varje läsår. Ansökan görs primärt via e-tjänst på kommunens hemsida. Information kring 
tider med mera angående ansökan kommuniceras via kommunens hemsida och övriga 
informationskanaler. 

Om ansökan inte inkommit under anvisad tid kan inte beslut om skolskjuts garanteras före 
skolstart. 

 
6.2 Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. För varje årskurs och skola 
upprättas ett ramschema och utifrån detta bestäms tiderna för skolskjuts. 

Väntetid är den tid som räknas från skolskjutsens ankomst till skolan till lektionens början 
samt från lektionernas slut till avfärd från skolan. Väntetiderna avser skolans start- och sluttid 
och inte varje enskild elevs start- och sluttid. Ulricehamns kommun eftersträvar att minimera 
väntetiderna. 

Restiden är tiden från att bussen avgår från hållplatsen till att bussen ankommer till skolan. 
Det finns inte några riktvärden för restider. Ulricehamns kommun eftersträvar att elevens 
restid i taxi/buss inte ska överstiga en timme per tillfälle. 

 
6.3 Färdsätt 
Ulricehamns kommun har följande prioritering gällande färdsätt: 
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Förskoleklass-åk 3: I första hand sker skolskjuts med skolbuss och i andra hand sker 
skolskjuts med taxi. 

Åk 4-6: I första hand sker skolskjuts med skolbuss, i andra hand med linjetrafik och i tredje 
hand med taxi. 

Åk 7-9: I första hand sker skolskjuts med linjetrafik, i andra hand med skolbuss och i tredje 
hand med taxi. 

 
6.4 Skolkort 
Skolkort delas ut till elev som är berättigad till skolskjuts och som är hänvisad till att använda 
linjetrafiken. 

Skolkorten är personliga och eleven har ansvar för det. Skolkortet betraktas som 
värdehandling och ska därför hanteras på ett sådant sätt att det inte förkommer. Om elev blir 
av med sitt kort kan ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd subventionerad avgift. Avgiften 
är den samma oavsett var i kommunen eleven bor. Subventionerad avgift för nytt skolkort 
utgår vid maximalt ett tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift för ett nytt 
skolkort. 

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller 
dylikt, ska senast inom 14 dagar återlämna färdbeviset. Om detta inte sker kan 
vårdnadshavaren debiteras den kostnad som kommunen har för den tid då färdbeviset kan 
användas. 

 
6.5 Val av annan skola inom kommunen 
Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
Ulricehamns kommun annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av Skollagen 10 och 11 kap 32 § andra stycket. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

Om Ulricehamns kommun beslutar att en elev ska gå i en annan skola än i det 
upptagningsområde som eleven tillhör, får eleven rätt till skolskjuts. 

 
6.6 Byte av adress inom kommunen 
Elev som flyttar till annan folkbokföringsadress har rätt att gå kvar läsåret ut på den skola där 
eleven gått. Om eleven väljer att gå kvar innebär detta ingen rätt till skolskjuts. 

 
6.7 Fritidshem/annan pedagogisk verksamhet 
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i 
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts 
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts 
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de 
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan 
skoldagens början. 
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6.8 Trafiksäkerhet och färdväg 
Om skolskjutsen inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väderlek, 
vägens skick med mera ställs skolskjutsen in. Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Skolskjuts körs endast på enskild väg om den är godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
exempelvis plogad och sandad. Vägen ska vara av godtagbar kvalitet så att risk för skador inte 
uppkommer. Om vägunderhållet är väsentligen eftersatt ställs skolskjutsen in och ansvaret 
för skoltransporten övergår till vårdnadshavaren. 

Vid omlastningsplatser ska största möjliga trafiksäkerhet eftersträvas. 

Vårdnadshavare kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana 
ändringar avgörs och bestäms av Ulricehamns kommun.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-08-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
bergvärmeanläggning vid Vegby skola 
Dnr 2020/370 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Vegby skola, 1, 5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta befintlig pelletsanläggning och 
oljepanna med en bergvärmeanläggning. Pelletspannan och oljepannan är gamla och i behov 
av att bytas ut. En pelletsanläggning kräver ständig tillsyn, men på grund av att verksamhet 
fastighet har mobil driftpersonal, har verksamheten inte den tid som krävs för att optimera 
driften för en pelletsanläggning. En bergvärmeanläggning kräver betydligt mindre tillsyn.  
För investeringen i bergvärmeanläggningen utnyttjas 0,75 mnkr av underhållsmedel för 
komponenter. Ytterligare medel om 1,5 mnkr behövs och kan finansieras med medel för 
energieffektiviseringar. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-29 från tf servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl till installation av bergvärmeanläggning Vegby  skola 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-29 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
installation av bergvärmeanläggning vid Vegby skola 
Diarienummer 2020/370, löpnummer 2054/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Vegby skola, 1, 5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta befintlig pelletsanläggning och 
oljepanna med en bergvärmeanläggning. Pelletspannan och oljepannan är gamla och i behov 
av att bytas ut. En pelletsanläggning kräver ständig tillsyn, men på grund av att verksamhet 
fastighet har mobil driftpersonal, har verksamheten inte den tid som krävs för att optimera 
driften för en pelletsanläggning. En bergvärmeanläggning kräver betydligt mindre tillsyn.  
För investeringen i bergvärmeanläggningen utnyttjas 0,75 mnkr av underhållsmedel för 
komponenter. Ytterligare medel om 1,5 mnkr behövs och kan finansieras med medel för 
energieffektiviseringar. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta befintlig pelletsanläggning och 
oljepanna med en bergvärmeanläggning. Pelletspannan och oljepannan är gamla och i behov 
av att bytas ut. En pelletsanläggning kräver ständig tillsyn, men på grund av att verksamhet 
fastighet har mobil driftpersonal, har verksamheten inte den tid som krävs för att optimera 
driften för en pelletsanläggning. En bergvärmeanläggning kräver betydligt mindre tillsyn. 
Den är effektivare och leverantören av pellets behöver inte köra till Vegby skola med 
långtradare uppemot sju gånger per år. Det minskar energiförbrukningen för transporter 
men även den energi som åtgår för tillverkning av pellets uteblir. 
 
Investeringen uppgår totalt till 2,250 mnkr då konverteringen är omfattande: 

 Ny värmepumpsanläggning, 2 värmepumpar, elpanna, erforderligt med borrhål, 
borttagning av befintlig pelletspanna, oljepanna och oljetank. 

 Samtliga rörledningar byts inom pannrum. 
 Elarbeten, nytt klippskåp, ny matning från klippskåp till pannrum, diverse elarbete i 

pannrum 
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 Styr, uppkoppling i befintlig styr av värmepumpar, elpanna, shuntar, 
cirkulationspumpar mm 

 Ny elkraftmatning, från 80 A till 315 A 
 

För investeringen i bergvärmeanläggningen utnyttjas 0,75 mnkr av underhållsmedel för 
komponenter. Ytterligare medel om 1,5 mnkr behövs och kan finansieras med medel för 
energieffektiviseringar. 
 
Om pelletspannan skulle bytas ut mot en ny så skulle utgiften ändå bli uppemot 1 mnkr, men 
då uppstår heller ingen besparingseffekt. En beräknad besparing om 80 tkr per år erhålles för 
en bergvärmeanläggning. 
 
Tillkommande behov av investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid 
Vegby skola, 1,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl till installation av bergvärmeanläggning Vegby  skola 

 
 
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 1,7

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

Vegby skola 1 500
Objektnummer:

5 721

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 75 75 75 75 75 75 450
Internränta 26 24 23 22 20 19 134
Summa kapitalkostnader 101 99 98 97 95 94 584
Summa kostnader 101 99 98 97 95 94 584
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 101 99 98 97 95 94 584

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Beräknad preliminär besparing om 100 tkr per år. Resultatet av besparingen vet man först efter ett
par års drift.



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:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-08-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av gång 
och cykelvägar utmed statliga vägar 
Dnr 2020/329 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed 
statliga vägar, 1 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7,0 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl GC-väg utmed väg 157 Gällstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-04 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga 
vägar 
Diarienummer 2020/329, löpnummer 1805/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed 
statliga vägar, 1 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7,0 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed 
statliga vägar, 1 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar 
utmed statliga vägar, i investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 
7,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.  
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar. 1,0 mnkr 
Utbyggnad av gång och cykelväg mellan Boarpsvägen och Trikåvägen utmed väg 157 Gällstad 
planeras för att binda ihop och skapa en tryggare och säkrare gång -och cykelväg att ta sig 
fram på för gångare och cyklister på hela sträckan in till Gällstad, och då inte behöva ta väg 
157 i anspråk där det går mycket bilar och tunga fordon. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
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Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl GC-väg utmed väg 157 Gällstad 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

GC- utmed väg 157 Gällstad 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 40 40 40 40 40 40 240
Internränta 17 16 16 15 14 14 92
Summa kapitalkostnader 57 56 56 55 54 54 332
Summa kostnader 57 56 56 55 54 54 332
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 57 56 56 55 54 54 332

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 700m2 a 10 kr=7 000 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-08-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för ej kända åtgärder 
i detaljplaner 2020 
Dnr 2020/331 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 1,9 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Ekholmsliden 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-04 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
ej kända åtgärder i detaljplaner 2020 
Diarienummer 2020/331, löpnummer 1810/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 1,9 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i 
investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 1,9 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Ej kända åtgärder i detaljplaner 2020. 0,6 mnkr 
Utbyggnad av gata och gång- och cykelväg ner till banvallen från Marbäcksvägen på 
Ekholmsliden enligt gällande detaljplan. Detta för att anpassa till nybyggnation av villa. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Ekholmsliden 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Ekholmsliden utbyggnad enl DP 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

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

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 0
Avskrivningar 24 24 24 24 24 24 144
Internränta 10 10 9 9 9 8 55
Summa kapitalkostnader 34 34 33 33 33 32 199
Summa kostnader 34 34 33 33 33 32 199
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 34 34 33 33 33 32 199

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftskostnader gata 150 m2 a´10 kr = 1 500 kr
Ökade driftskostnader gräsytor 90 m2 a´5 kr = 450 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-08-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplan för del av Hester 5:20 
Dnr 2020/332 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av 
Hester 5:20, 1,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för  
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 10,8 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl GC-väg Honungslunden 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-04 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20 
Diarienummer 2020/332, löpnummer 1811/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av 
Hester 5:20, 1,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för  
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 10,8 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av 
Hester 5:20, 1,0 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i 
investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 10,8 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20. 1,0 mnkr 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Herrelyckedreven (Honungslunden) enligt antagen 
detaljplan för del av Hester 5:20. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl GC-väg Honungslunden 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miiljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

GC-väg Honungslunden  1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 40 40 40 40 40 40 240
Internränta 17 16 16 15 14 14 92
Summa kapitalkostnader 57 56 56 55 54 54 332
Summa kostnader 57 56 56 55 54 54 332
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 57 56 56 55 54 54 332

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Utökad driftbudget 900 m2 * 12 kr =10 800 kronor



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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Leader Sjuhärad 2021-2027 
Dnr 2020/334 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun är intresserad av fortsatt samarbete kring lokalt ledd utveckling enligt 
leadermetoden under 2021-2027.   
 
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod med 
början 2021 med samma nivå som under år 2020.  
 
Kontaktperson för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet är 
landsbygdsutvecklare NUAB. 
 
Sammanfattning 
Leader Sjuhärad har inkommit med en förfrågan om fortsatt deltagande i leadersamarbetet. 
EU-s pågående programperiod går mot sitt slut och förberedelse pågår för kommande 
programperiod 2021-2027.  Utifrån nuvarande kunskap kommer kommunernas 
medfinansiering att ligga kvar på samma nivå som pågående programperiod.  
Samtliga genomförda projekt bidrar till att Ulricehamn utvecklas, ger ett bredare utbud att 
både nyttja och marknadsföra och det i sin tur stärker kommunens varumärke som attraktivt 
boende, besök och etableringsort 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef  
2 Leader Sjuhärad 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-07 

Tjänsteskrivelse Leader Sjuhärad 2021-2027 
Diarienummer 2020/334, löpnummer 2194/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun är intresserad av fortsatt samarbete kring lokalt ledd utveckling enligt 
leadermetoden under 2021-2027.   
 
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod med 
början 2021 med samma nivå som under år 2020.  
 
Kontaktperson för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet är 
landsbygdsutvecklare NUAB, 
 
Sammanfattning 
Leader Sjuhärad har inkommit med en förfrågan om fortsatt deltagande i leadersamarbetet. 
EU-s pågående programperiod går mot sitt slut och förberedelse pågår för kommande 
programperiod 2021-2027.  Utifrån nuvarande kunskap kommer kommunernas 
medfinansiering att ligga kvar på samma nivå som pågående programperiod.  
Samtliga genomförda projekt bidrar till att Ulricehamn utvecklas, ger ett bredare utbud att 
både nyttja och marknadsföra och det i sin tur stärker kommunens varumärke som attraktivt 
boende, besök och etableringsort 
 
 
 
Ärendet 
Leader Sjuhärad har inkommit med en förfrågan om fortsatt deltagande i leadersamarbetet. 
EU-s pågående programperiod går mot sitt slut och förberedelse pågår för kommande 
programperiod 2021-2027.  Utifrån nuvarande kunskap kommer kommunernas 
medfinansiering att ligga kvar på samma nivå som pågående programperiod.  
 
Ulricehamns kommun har avsatt 335 985 kr/år för år 2019 och 2020 och föreslås avsätta 
motsvarande summa för medfinansiering av ny programperiod med början år 2021.   
Leadermetoden och det lokala Leaderkontoret innebär en positivt för utveckling av både 
föreningslivet och näringslivet i Ulricehamn.  Samarbetet stödjer Näringsliv Ulricehamn och 
kommunens arbete med landsbygdsutveckling och besöksnäring.  
 
Exempel på projekt som genomförts med medel från Leader under 2019-2020: 

- musikunderhållning i Stureparken sommaren 2019 
- Tjejgrupp från Ungdomens hus: aktiviteter för att stärka självkänsla hos unga tjejer 
- VR till äldreboende 
- Utbildning och utrustning för att funktionshindrade skall kunna åka slalom 
- Utbildning och utrustning för att funktionshindrade skall kunna cykla down hill 
- Förstudie pump track på Lassalyckan 
- Hinder till wake board 

 
Samtliga genomförda projekt bidrar till att Ulricehamn utvecklas, ger ett bredare utbud att 
både nyttja och marknadsföra och det i sin tur stärker kommunens varumärke som attraktivt 
boende, besök och etableringsort! 
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Beslutsunderlag 
1 Leader Sjuhärad 2021-2027 

 
 
Beslut lämnas till 
Leader sjuhärad 
NUAB  
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben  
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Länghem 2020-05-18 
 
 
 
Till kommunledningarna i Leader Sjuhärads kommuner 

 
Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbetet 
EU:s programperiod går nu mot sitt slut och det har blivit dags att förbereda oss för det 
fortsätta arbetet under kommande programperiod 2021–2027. Den 8 maj skickades ett brev ut 
från Jordbruksverket till landets alla kommuner, med information om vad vi idag vet om nästa 
programperiod. I brevet framgick bland annat att minst 5 % av landsbygdsprogrammets 
budget kommer att reserveras till det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden och att det även fortsättningsvis sannolikt kommer att krävas offentlig 
medfinansiering.  
 
Brevet som du läser nu kommer från oss på Leader Sjuhärad och är ett första steg i att 
fastställa förutsättningarna på lokal nivå inför kommande programperiod. 
 
Pågående programperiod 2014–2020 
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden syftar till att skapa attraktiva områden med 
konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på utveckling och underifrånperspektiv av de 
som bor och verkar på platsen. Tanken är att lokala samhällen med ett starkt samarbete ger 
bättre förutsättningar att hantera gemensamma utmaningar och möjligheter. 
 
I pågående EU-programperiod valde alla kommunerna som tidigare varit delaktiga, att 
fortsätta samarbetet med Leader. I Leader Sjuhärad ingår totalt åtta kommuner: Vårgårda, 
Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd och Borås Stad. Att ha 
möjlighet till verksamhet i hela området, bortsett från Borås stads centrala delar, har vi sett 
som en stor fördel. 
 
Trots att projekten under innevarande programperiod endast är formellt slutförda till en 
tredjedel, kan vi redan notera flera goda resultat. Till exempel har 31 nya heltidsjobb skapats 
och 32 nya företag bildats. Projekteten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, 
företag, produkter och tjänster i vårt område. Dessutom har deltagarna bidragit med 25 000 
timmar i ideellt engagemang, vilket visar att det finns ett stort intresse för att engagera sig 
ideellt i utvecklingen av vår bygd. Värt att nämna är också att 99 nya mötesplatser/ 
kulturaktiviteter och 9 nya besöksmål har skapats.  
 
Fler resultat och praktiska exempel kommer vi att redovisa i respektive kommun under 
hösten. En projektrapport för perioden kommer även att tas fram när merparten av projekten 
är slutredovisade, då genomförande av projekt kan fortgå under hela 2022. 
 
 

http://www.leader-sjuharad.se/
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Inför kommande programperiod 
För att starta arbetet med att ta fram en strategi för åren 2021–2027 vill vi nu veta om er 
kommun har fortsatt intresse av att ingå i leadersamarbetet. Utifrån vad vi vet idag tror vi att 
kommunernas medfinansiering kommer att ligga kvar på samma nivå som pågående 
programperiod.  
 
Vi är tacksamma för svar på nedanstående frågor till marie@leader-sjuharad.se senast den 30 
september. 
 

1. Är kommunen intresserad av att fortsätta att samarbeta kring lokalt ledd utveckling 
enligt leadermetoden under 2021–2027? Detta är en ren intresseförfrågan eftersom vi 
ännu inte vet något om de ekonomiska förutsättningarna. 
 

2. Vill kommunen fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden på samma grunder som idag, dvs avsätta pengar i sin budget för en ny 
period som startar år 2021? Då den kommande finansieringsgraden inte är fastställd än 
så kommer avräkning att göras av inbetalda medel, när förutsättningarna är givna. 
 

3. Vem i er kommun kommer att fungera som kontaktperson i samband med 
framtagandet av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet?  

 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
 
Marie Oscarsson 
Verksamhetsledare, Leader Sjuhärad 
 
på uppdrag av styrelsen (LAG) för Leader-området Leader Sjuhärad genom presidiet: 
 
Mikael Larsson Monica Lindqvist Jeanette Kobilsek 
Ordförande   1:e vice ordförande  2:e vice ordförande  
Ideell sektor  Offentlig sektor Privat sektor 
 
 
 
 
 
 

http://www.leader-sjuharad.se/
mailto:marie@leader-sjuharad.se
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Svar på remiss  - Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030 
Dnr 2020/205 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 
2021-2030 översänds till Västra Götalandsregionen. 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen, VGR, har översänt remiss avseende förslag till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030.  Förslaget ska från och med år 2021 ersätta den befintliga 
regional utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Ulricehamns kommun ser positivt på 
det framtagna förslaget men vill framhålla att anpassningar bör göras med hänsyn till 
konsekvenserna av den pågående pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-08 från kommunchef  
2 Missiv extern - Rusremiss 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-08 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Regional 
utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 
Diarienummer 2020/205, löpnummer 2202/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 
2021-2030 översänds till Västra Götalandsregionen. 
 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen, VGR, har översänt remiss avseende förslag till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030.  Förslaget ska från och med år 2021 ersätta den befintliga 
regional utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Ulricehamns kommun ser positivt på 
det framtagna förslaget men vill framhålla att anpassningar bör göras med hänsyn till 
konsekvenserna av den pågående pandemin. 
 
 
 
Ärendet 
Västra Götalandsregionen, VGR, har översänt remiss avseende förslag till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030.  Förslaget ska från och med år 2021 ersätta den befintliga 
regional utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.  Svar på remiss ska vara VGR tillhanda 
senast 30 september 2020. Strategin är styrande för Västra Götalandsregionen och 
vägledande för kommunerna.  
 
Förslag till yttrande 
Sammanfattningsvis ser Ulricehamns kommun positivt på det framtagna förslaget men vill 
framhålla att anpassningar bör göras med hänsyn till konsekvenserna av den pågående 
pandemin. Kommunala verksamheter är starkt påverkade av pandemin men det är i 
dagsläget svårt att beskriva exakt hur stora och vilka konsekvenser det medför.  
Kommunens egna nuvarande mål och prioriteringar faller inom ramen för den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Framgångsfaktor för strategins mål ligger i att ”genomföra tillsammans” där berörda aktörer 
bidrar med erfarenhet, resurser och kunskap. Beskrivningen av innebörden av ett hållbart 
samhälle är välformulerat och tydligt. De långsiktiga prioriteringarna och tvärsektoriella 
kraftsamlingarna fångar de utmaningar och områden som är viktigast för gemensamma 
insatser framåt.   
   
De fem vägledande principerna kommer att inspirera och utmana i nya arbetssätt. Invanda 
och administrativa gränser behöver utmanas och kan leda till ett effektivare tillvaratagande 
av samhällets gemensamma resurser. Den lokala demokratin behöver värnas och stärkas och 
nya sätt att tillvarata invånarnas delaktighet och inflytande behöver utvecklas.   
 
För att möjliggöra ett deltagande från kommunens sida av strategin behövs samarbete 
inledas i ett tidigt skede. En kontinuerlig dialog och planering med berörda aktörer är 
avgörande.  
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Ulricehamns kommun vill bidra till strategins genomförande på lokal, delregional och 
regional nivå. Samverkan mellan berörda aktörer genom de fyra kommunalförbunden och 
VästKom bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser. Ulricehamns kommun ser också 
möjligheter att medverka med företrädare från den egna förvaltningen i samverkan på 
regional nivå där det är lämpligt.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Missiv extern - Rusremiss 

 
 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen 
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
 

 
Håkan Sandahl  

 
Lena Brännmar 

Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 



 

 

2020-04-06 

Diarienummer RS 2018–05444  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 
med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 
innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från 
dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1 
om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 
tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030    

Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt 
remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 

Så svarar ni 
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas 
in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange 
diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 
för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta 
upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera 
kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart samhälle? 

 
1 Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 
insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser 
för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  
• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 

Så behandlas synpunkterna 
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-
remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 
beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på 
regionfullmäktige våren 2021.  

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens 
programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 
och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.   

 

Remisshandlingar 
• Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 
• Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 
• Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland 
• Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 
• Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 
2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss


 

Presentation av förslaget 
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget 
och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på 
www.vgregion.se/rus-remiss.  

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla 
som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87, 
maria.v.jakobsson@vgregion.se.   
 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

 
Ann-Sofi Lodin   Helena L Nilsson 
Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.vgregion.se/rus-remiss
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Svar på granskningsrapport av rutiner vid 
kontanthantering 
Dnr 2020/48 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten av rutiner 
vid kontanthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av rutiner vid kontanthantering. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en övergripande rutin för kontanthantering. I arbetet 
kommer särskild hänsyn tas till de iakttagelser och rekommendationer som revisionen 
lämnat i sin granskning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från kommunchef 
2 Följebrev - Granskning av kontanthantering 
3 Granskning av kontanthantering i Ulricehamns Kommun 2019 faktagranskad S201204 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-06-30 

 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport av 
rutiner vid kontanthantering 
Diarienummer 2020/48, löpnummer 2142/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av rutiner vid kontanthantering. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en övergripande rutin för kontanthantering. I arbetet 
kommer särskild hänsyn tas till de iakttagelser och rekommendationer som revisionen 
lämnat i sin granskning. 
 
 
Ärendet 
2020-01-20 överlämnades revisionens granskning av rutiner vid kontanthantering. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen. 
 
Bakgrunden till granskningen är att det vid försäljning som sker kontant innebär att 
transaktioner kan ske utan att spår lämnas, vilket i sin tur innebär att det alltid, ur ett 
revisionsperspektiv, finns en risk för oegentligheter vid kontanthantering. Vid granskningen 
valdes de sex enheter med störst försäljning ut, varav simhallen som står för cirka 55 % av 
försäljningen granskades särskilt. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen i all väsentlighet har en 
tillfredställande intern kontroll av kontanthantering. De har dock tre rekommendationer till 
nämnden: 
- att man bankar kassan enligt ”fyra ögon-principen” 
- försöka komma ifrån kontanthantering så långt som möjligt 
- tillse att det finns en god intern kontroll för handkassa. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en övergripande rutin för kontanthantering. I arbetet 
kommer särskild hänsyn tas till de iakttagelser och rekommendationer som revisionen 
lämnat i sin granskning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev - Granskning av kontanthantering 
2 Granskning av kontanthantering i Ulricehamns Kommun 2019 faktagranskad S201204 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Hemsidan 



 
 
 
 
  2020/48, 2142/2020 2(2) 

 
 

Håkan Sandahl Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
 Ekonomifunktionen 
 Kommunledningsstaben 



Valda revisorer   2020-01-20 
Ulricehamns kommun 
Rapport nr: 4 / 2019 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium 

  
       
Granskning av rutiner vid kontanthantering 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av rutiner vid kontanthantering”. 
 
Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll av 
kontanthanteringen.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i 
rapporten konstaterar vi att den enhet (simhallen) som står för drygt hälften av försäljningen 
bedöms ha tillfredsställande rutin för kontanthantering medan övriga enheter kan utveckla 
sina rutiner.  
 
Vi anser att kommunstyrelsen skall verka för en översyn av kontanthanteringen på de enheter 
där rutinbeskrivning av kontanthantering saknas och kvitto ej lämnas.  
 
Vi emotser kommunstyrelsens svar på i rapporten föreslagna rekommendationer (sid 7 i 
rapporten).  
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
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1 Bakgrund  
Kontantbranschen kännetecknas av ett stort antal små företag, en mängd små 
transaktioner dagligen, ofta med kontanter där köparna ofta är enskilda konsumenter 
som saknar intresse av kvitto. Dessa faktorer utgör tillsammans en grund för en risk om 
skatteundandraganden. Försäljning som sker kontant resulterat därför i att 
transaktioner kan ske utan att spår lämnas vilket gör processen svårkontrollerat. Detta 
innebär att det i kontanthantering alltid finns en risk för oegentligheter ur ett 
revisionsperspektiv. Mot denna bakgrund har KPMG på uppdrag av revisorerna i 
Ulricehamns kommun granskat rutinen för kontanthantering i kommunen.  

2 Syfte/revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll 
av kontanthanteringen. 
  

• Vilka verksamheter har kontanthantering?  
 
• Hur ser rutinerna för kassaregistrering ut och finns erforderlig 
systemdokumentation samt tillgång till behandlingshistorik?  
 
• Vilka personer har behörighet till kassasystemet och vem tilldelar dessa 
behörigheter?  
 
• Finns det tillräckliga underlag i form av verifikationer som stödjer kontanta 
transaktioner? Stickprov görs.  
 
• Finns en överensstämmelse mellan vad som registreras i kassasystemet och 
vad som bokförs i huvudboken?  
 

3    Revisionskriterier  
Vi kommer att bedöma om rutinerna motsvarar  
• kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 §  
• Interna riktlinjer och regler.  
 

4   Ansvarig nämnd/styrelse  
Kommunstyrelsen. 
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5    Metod  
Granskningen kommer ske genom intervjuer med tjänstepersoner samt en kartläggning 
av omfattningen av kontanthantering. Även stickprov av verifikat genomförs även 
provköp kommer att göras.  
 

6   Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Nadja Muftic, revisor och Emil Andersson, 
auktoriserad revisor. 
 

7   Iakttagelser  

7.1 Rutiner och processer 

De enheter som har försäljning och hanterar kontanter eller kortköp i kommunen idag 
är följande: Bildfabriken, Servicegruppen URC, Stadshusfiket, FN Överskottslagret, 
Simhallen, Stadsbiblioteket, Ungdomens hus, Parkgårdens kök, Solrosen kök, URC, 
Hökerumsgården kök, Ekero, Tingsholm caféteria, Ätradal caféteria, Stenbock 
caféteria, Ulrikaskolan, Bogesundsskolan Gällstad Skola, Hökerums skola, Tingsholm 
(Vaktmästeriet), Tingsholm (expedition), Familjecentralen, Notarius Publicus och 
Ekonomi (f.d. Fritidsgården forum då resursterminalens avtal inte gick att säga upp). 
Totalt finns nio kassaregister i kommunen.   
 
Vi har valt att närmare studera sex enheter som hanterar kontanter och urvalet har 
baserats på enheter med störst försäljning. Dessa är Simhallen, Överskottslagret, 
Solrosens kök, Ätradal kök, Stenbocksskolans kök och Parkgårdens kök. Då simhallen 
står för den största delen av kontantförsäljningen i kommunen gör vi en detaljerad 
granskning av kontanthanteringsrutinen där. 
 
I Överskottslagret, Ätradals kök och i Parkgårdens kök finns en dokumenterad 
rutinbeskrivning för hanteringen av kassan. Ingen sådan finns i Solrosens kök och 
Stenbocksskolans kök. I samtliga fem förvaras kontantkassan i ett låst skåp över 
natten. Behörighet till kassan har samtliga som jobbar kök eller butik och hanterar 
kassan. Behörigheter delas ut även vid vikariat. 
 
Förutom dessa så finns där försäljningsställen som inte har kassaregister utan endast 
en handkassa. I flera av dessa enheter skrivs inga kvitton i samband med 
försäljningen. Enheterna kan antingen själva räkna kontanterna och lämna dem till 
Loomis eller lämna kontanterna till receptionisten som sammanställer försäljningen till 
Loomis. 
 
Dagsrapporter skickas veckovis till ekonomiavdelningen och ekonomiassistenter bokför 
försäljningen utifrån rapporterna. Denna process ser likadan ut för alla enheter. 
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7.2  Stickprov Simhallen 
Utifrån redovisningen står simhallen i kommunen för cirka 55 % av den totala 
försäljningen. För 2018 års försäljning på 4 418 tkr står simhallen för 2 453 tkr. Mot 
bakgrund av detta har vi valt att granska rutinen för kontanthantering i simhallen. 
 
Simhallen använder sig kassasystemet Actor där all försäljning registreras både 
manuellt av en anställd (kontantköp) men också automatiskt (kortköp).   
 
I kassan ska det alltid finnas 1000 kr. På kvällen efter stängning räknas dagens 
försäljning. Ett dagsavslut från kortterminalen tas ut ihop med en kassarapport från 
systemet. Av kassarapporten framgår all försäljning fördelad på kontant, 
följesedel/faktura och kortköp. Personal som stänger kassan räknar kontanterna i 
kassan och gör en utbetalning på allt som överstiger 1000 kr. Kontantförsäljningen 
enligt rapporten jämförs med vad som räknats fram och stämmer kontanterna är de 
redo att rapporteras till Loomis. Den anställde som räknat pengarna fyller i en 
insättningsrapport där det framgår antal sedlar av olika valörer och lägger pengarna i 
en insättningspåse. Numret på insättningspåsen fylls också i och rapporten signeras av 
den anställde. När påsen är försluten har dagens försäljning bankats, det vill säga 
räknats och förberetts inför Loomis avhämtning. Därefter ställs kontanterna in i 
kassaskåpet över natten. För att öppna skåpet krävs en kod som alla som arbetar i 
kassan har tillgång till. 
 
Dagens försäljning bankas för deponering varje dag och Loomis hämtar kontanterna 
från simhallen en gång i veckan. En kopia på insättningsrapporten behåller simhallen 
där påsnummer för veckans alla bankade påsar. 
 
Kassarapporten på dagens försäljning skickas till ekonomi tillsammans med 
redovisning av kontanter och babsrapporten från kortterminalen. Kontanter bokas på 
konto 1910. 
 
Efter att Loomis hämtat pengar får ekonomiavdelningen en insättningskvittens från 
Loomis om hur mycket de hämtat. Därefter bokas försäljningen från 1910 mot 
bankkontot istället.  
 
Om det skulle uppstår en differens i kassan beror detta ofta på att personalen i kassan 
slagit in fel betalsätt, exempelvis kontant istället för kortköp. Ett minusköp görs på den 
summa som differensen uppgår till och ett kvitto på minusköpet sparas. På kvitto 
antecknar personen vad differensen beror på och signerar med sitt namn.  
 
Eftersom de anställda inte jobbar från morgon till kväll utan byter av varandra, har 
kassaansvarig infört en rutin för en kassaavstämning även vid byte av personal. När 
personen lämnar för dagen och en annan tar över ska kassan stämmas av mot en 
kassarapport, en kontroll att inget under dagen har blivit bokat dubbelt. 
 
Simhallen har inga personliga kassor men de har personlig inloggning till kassorna. 
Personal som arbetar som vikariat delar på en gemensam inloggning. Behörigheter till 
kassan, det vill säga inloggning, delas ut av receptionister med övergripande ansvar 
som arbetar heltid i simhallens reception. KPMG har erhållit en lista på samtliga 
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personer som har inloggning i kassasystemet och genomgång av personerna har skett 
med simhallens receptionist.  
 
Simhallen arkiverar kopior på ifyllda insättningsrapporter med påsslippar medan 
ekonomiavdelningen arkiverar kassarapporterna som skickas från simhallen med 
tillhörande babsrapport. 
 
Till kassasystemet finns en manual som är Actors systemdokumentation. Manualen 
finns att hämta hem digitalt i programmet. Behandlingshistoriken där alla ändringar i 
kassasystemet, programuppdateringar med mera kan tas ut vid behov med hjälp av 
support på Actor. Detta är dock inget anställda har behörighet att ändra eller komma åt 
utan Actors hjälp.   
 
Vi har genomfört ett provköp för att kontrollera att utslagen artikel, belopp och 
kvittonummer stämmer mot en transaktionsrapport för samma dag som köpet. I 
transaktionsrapporten kan vi även följa att kvittonummerordningen är obruten vilket 
påvisar att intäkterna är fullständiga. 
 
För att bedöma om underlag från systemet stämmer med bokföringen har vi har erhållit 
dagsavstämningen för försäljningen 2019-09-30 där saldo på kassarapport, 
babsrapport, bankade kontanter till Loomis och insättningskvitto från Loomis stämmer.  
 

8    Besvarande av revisionsfrågor 
• Vilka verksamheter har kontanthantering?  

 
-  De sektorer med verksamheter som har kontanthantering är välfärd, service, 

lärande och kommunledningsstab. 
 
• Hur ser rutinerna för kassaregistrering ut och finns erforderlig systemdokumentation 

samt tillgång till behandlingshistorik?  
 
- I vårt stickprov på simhallen finns systemdokumentation och 

behandlingshistorik. Till simhallens kassaregister finns en rutinbeskrivning för 
stängning av kassa och bankning av kontanter som kommuniceras internt. 
Kassasystemet kan ta fram erforderliga rapporter för olika perioder underlag 
finns till alla poster.  
 

- I enheter utan kassaregister, det vill säga enheter med endast handkassor, 
saknas det i vissa fall rutinbeskrivningar för hur kassan hanteras.  
 

 
• Vilka personer har behörighet till kassasystemet och vem tilldelar dessa 

behörigheter?  
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- Personer som arbetar i kassan på de olika enheterna, även vikarie vid tillfälle. 
Efter genomgång av lista på behöriga personer i våra utvalda enheter bedöms 
denna rimlig. Det är närmsta chef som beslutar om behörigheter av kassan.  
 

• Finns det tillräckliga underlag i form av verifikationer som stödjer kontanta 
transaktioner? Stickprov görs.  
 
- Ja, i vårt stickprov i simhallen bedöms det finnas tillräckliga underlag i form av 

verifikationer där kvitton från dagsavslut finns bifogade. 
 
• Finns en överensstämmelse mellan vad som registreras i kassasystemet och vad 

som bokförs i huvudboken?  
 
- Ja, inga avvikelser i vårt stickprov har noterats mellan dagsavslut i 

kassasystemet och vad som finns bokfört i huvudboken. Vårt genomförda 
provköp har registrerats med korrekt belopp och även kunnat spåras i 
kassasystemet utan anmärkning.  

 

9   Sammanfattande bedömning 
Utifrån syftet med granskningen bedömer vi att kommunstyrelsen i all väsentlighet har 
en tillfredsställande intern kontroll av kontanthantering. Dock utifrån den information vi 
har erhållit och de iakttagelser som vi har sett finns det en risk i avsaknaden av både 
dokumenterad kassarutin och kassaregister. Med avsaknaden följer att spårbarheten i 
försäljningstransaktionerna blir svår. Utan ett kassaregister blir in- och utflödet av 
pengar svårkontrollerat. 
 
Vi noterar att kvitto inte lämnas på alla enheter vilket ytterligare försvårar avstämningen 
och bedömningen om kassan är fullständig när den stängs på kvällen. Detta avser 
dock enheter med mindre försäljning som endast har en handkassa vilket utifrån vår 
riskbedömning inte är något som kan resultera i fel i väsentliga belopp. Trots att den 
ekonomiska risken för dessa enheter är liten kan en handkassa öka risken för 
oegentligt handhavande.   
 
Utifrån vår kartläggning av kontanthanteringsrutinen i de olika enheterna konstaterar vi 
att det finns förbättringsmöjligheter för de som inte har kassaregistrering. Vi 
rekommenderar att enheterna strävar efter att minska den totala kontanthanteringen.  
 
Utifrån de intervjuer vi har genomfört finns ingen oro för att kassan inte skulle hanteras 
på ett korrekt sätt, man känner sig trygg kring rutiner och ansvarsfrågor, man anser att 
det är organiserat på ett bra sätt och att det i praktiken fungerar väl även när 
huvudansvarig personal inte är på plats. 
 
Vår genomförda kontroll mot erforderligt underlag i simhallen påvisar att 
avstämningarna sköts tillräckligt tillfredställande, inga avvikelser i vårt stickprov har 
noterats i samband med granskning. Vi noterar att bankning av kassan sker samma 
kväll av samma person som stänger kassan. Mot bakgrund av detta rekommenderar vi 
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att det är olika personer som räknar kassan och sedan bankar kontanterna till Loomis.  
Detta för att undvika att samma person räknar och bankar kassan och således uppfylla 
fyra ögonprincipen. 
 
I simhallen följs dokumenterad kassarutin och behörigheterna till kassaregister samt 
kassaskåp bedöms rimliga. Stickprovet och provköp har granskats utan anmärkning 
och vi kan därför bedöma rutinen i simhallen som tillfredsställande. Att rutinen fungerar 
effektivt medför att den ekonomiska risken men också förtroenderisken minskar.  
 
Rutinen för kontanthanteringen bedöms vara tillfredställande och god i simhallen men 
vi kan inte uttala oss fullt ut om de enheter som inte har kassaregister mer än att vi ser 
förtroenderisker i utifrån rutinbeskrivningarna på grund av försvårad spårbarhet. 
 
Vi rekommenderar: 

• Att man bankar kassan enligt fyra ögonprincipen.  

• Försöka komma ifrån kontanthantering så långt som möjligt 
Sträva mot att enbart ha kortförsäljning, swish och annan elektronisk betalning.  

• Tillse att det finns god en intern kontroll för handkassa.  
 
 
2019-12-03 
KPMG AB 

 

Lars Jönsson Nadja Muftic 

Certifierad kommunal revisor Senior Associate 
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Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen 
vid Linnekärr, Hökerum 
Dnr 2019/206 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till lekplatsen håller på att 
upprustas. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från Carl-Åke Alsing, Peter Eggers och Tommy Johansson föreslås att 
rusta upp lekplatsen vid Linnekärr i Hökerum. Förvaltningen har påbörjat upprustningen av 
lekplatsen och av den anledning anses medborgarförslaget vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-05-23 från tf servicechef  
2 Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum 
Diarienummer 2019/206, löpnummer 2095/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till lekplatsen håller på att 
upprustas. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från Carl-Åke Alsing, Peter Eggers och Tommy Johansson föreslås att 
rusta upp lekplatsen vid Linnekärr i Hökerum. Förvaltningen har påbörjat upprustningen av 
lekplatsen och av den anledning anses medborgarförslaget vara tillgodosett.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag från Carl-Åke Alsing, Peter Eggers och Tommy Johansson föreslås att 
rusta upp lekplatsen vid Linnekärr i Hökerum. Lekplatsen är en kvarleva sedan det var en 
förskola i en villa i området. När förskola lades ned blev lekplatsen kvar, dock utan skötsel. 
Efter att ha varit och tittat på lekplatsen bedömer förvaltningen, att det utan allt för stora 
ombyggnader, kan fungera som en lekplats igen. Området ska även utvecklas med flera 
bostäder, vilket ökar angelägenheten om en lekplats. Kommunstyrelsen beslutade  
2019-10-03 om att bevilja investeringsmedel med 250 tkr för upprustning av lekplatsen.  
 
Förvaltningen har påbörjat upprustningen av lekplatsen och av den anledning anses 
medborgarförslaget vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum 
 
 
Beslut lämnas till 
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers 
Tommy Johansson 
Sektorchef 
Verksamhetschef Kommunservice 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf Sektorchef Enhetschef park och skog 
 Kommunservice 
 Sektor service 

 



Medborgarförslag 

 

Utveckling av Linnekärr Hökerum 

Linnekärr är ett område där Ulricehamns kommun valt att satsa för försäljning av 
villatomter. 8 tomter är nu avstyckade och kommer att försäljas för att möjliggöra en 
utveckling av Hökerum enligt svar från exploateringsingenjör Fredrik Larsson.  

Linnekärr är ett område lämpligt för barnfamiljer då det ligger med gångavstånd till 
skola och förskola.  

I anslutning till detta område och Okvägen finns en befintlig lekplats som nu har vuxit 
igen då man från kommunens parkförvaltning valt att inte sköta den sedan många år 
tillbaka.  
Vi anser att vill man vara med och utveckla området, är det viktigt att denna lekplats 
med tillhörande bollplan rustas upp. Enligt parkchef Peter Kinde har kommunen inte i 
planen att bygga ny lekplats på Linnekärr, men här handlar det om att rusta upp en 
befintlig. 

Det blir lite långsökt att marknadsföra området med en igenvuxen lekplats, vilket bara 
skapar frågor och även ifrågasätter Ulricehamns kommuns satsning på landsbygden. 

Okvägen kommer enligt det svar vi fått att rensas upp och beläggas med ny asfalt. I 
samband med detta arbete vore det lämpligt att även se över lekplatsen, när 
maskiner mm. ändå finns på plats. 
Då kan det bli ett attraktivt villaområde för barnfamiljer. 

 

Vi föreslår att: 
lekplatsen vid Linnekärr i anslutning till Okvägen rustas upp i samband med 
ovanstående arbeten. 

 

Bilder och svar från kommunens fastighetsförvaltning bifogas. 

 

Hökerum 2019-03-20 

 

 

Carl-Åke Alsing Peter Eggers  Tommy Johanson              
Ving Backen 101 Fornminnesvägen 5  Kyrkvägen 13               
523 74 Hökerum  523 74 Hökerum 523 74 Hökerum 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om rastplats utmed 
banvallen 
Dnr 2020/184 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till pågående investeringsprojekt. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Ingrid Wik från Timmele att med tanke på cykelturistveckan 
som i år äger rum här i Ulricehamn, vore det bra med rastplatser utmed banvallen på 
sträckan Ulricehamn-Timmele-Blidsberg. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om rastplatser utmed banvallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-05-07 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
rastplats utmed banvallen 
Diarienummer 2020/184, löpnummer 1526/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till pågående investeringsprojekt. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Ingrid Wik från Timmele att med tanke på cykelturistveckan 
som i år äger rum här i Ulricehamn, vore det bra med rastplatser utmed banvallen på 
sträckan Ulricehamn-Timmele-Blidsberg. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Ingrid Wik från Timmele att med tanke på cykelturistveckan 
som i år äger rum här i Ulricehamn, vore det bra med rastplatser utmed banvallen på 
sträckan Ulricehamn-Timmele-Blidsberg. Det finns gott om både fornminnen och andra 
intressanta sevärdheter, dock ingenstans att sitta och vila. Sträckan används flitigt under hela 
året av både cyklister och fotgängare.  
 
I det investeringsprojekt som pågår avseende upprustningsåtgärder utmed banvallarna så 
ingår det även utbyte av gamla bänkar och komplettering med nya. Mellan Ulricehamn – 
Trädet är det få rastplatser mellan orterna så på den sträckan är det planerat att sätta upp ett 
antal nya bänkar. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om rastplatser utmed banvallen 
 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ingrid Wik 
 
 
 

Andreas Ekman Mats Kindlund 
Tf. samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: desiree.wiik[desiree.wiik@gmail.com]
Skickat: 26.03.2020 10:25:50
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Hej!
Med tanke på CTV-veckan (cykelturistveckan) som i år äger rum här i Ulricehamn, o som brukar locka flera hundra
deltagare, vore det bra med rastplatser utefter banvallen.  Sträckan Ulricehamn- Timmele-Blidsberg.
Cyklingen kommer att ske längs med banvallen, där det finns gott om både fornminnen o andra intressanta sevärdheter. 
Dock ingenstans att sitta o vila.
Sträckan används flitigt under hela året av både cyklister o fotgängare. 
Friskvård ger hälsa.
Tack på förhand hälsar Ingrid, nyinflyttad Timmelebo o flitig banvallspromenerare.

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.



Valärende
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-08-
20 
Dnr 2019/641 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Intern kontrollplan för miljö- och byggnämnd. Sammanträdesprotokoll 2020-05-06 
2. Antagande av behovsutredningar. Miljö- och byggnämnd, protokoll 2020-05-06 
3. Antagande av riktlinjer för förorenade områden. Miljö- och byggnämnd, protokoll 

2020-05-06 
4. Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening Protokoll årsmöte, 2020-05-11 
5. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2020 Miljö- och byggnämnden 2020-06-03 
6. Protokoll styrelsemöte, Sjuhärads samordningsförbund 2020-06-02 
7. Tertialrapport januari-april 2020 Sjuhärads samordningsförbund  
8. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 Protokoll kommunfullmäktige 2020-

06-09 
9. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-06-12 
10. Boråsregionen Treårsplan budget 2020 Sjuhärads kommunalförbund 2020-06-05 
11. Tertialrapport efter april samt prognos 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 2020-06-23 
12. Revidering av delegationsbeslut. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 

2020-07-01 
13. Riktlinjer för alkoholservering. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd  

2020-07-01 
14. Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom 

Sjuhärad. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2020-07-01 
15. Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningsförbund  

 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-07-06 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2020-08-20  
2019/641, löpnummer 1547/2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Intern kontrollplan för miljö- och byggnämnd. Sammanträdesprotokoll 2020-05-06 
2. Antagande av behovsutredningar. Miljö- och byggnämnd, protokoll 2020-05-06 
3. Antagande av riktlinjer för förorenade områden. Miljö- och byggnämnd, protokoll 

2020-05-06 
4. Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening Protokoll årsmöte, 2020-05-11 
5. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2020 Miljö- och byggnämnden 2020-06-03 
6. Protokoll styrelsemöte, Sjuhärads samordningsförbund 2020-06-02 
7. Tertialrapport januari-april 2020 Sjuhärads samordningsförbund  
8. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 Protokoll kommunfullmäktige 2020-

06-09 
9. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-06-12 
10. Boråsregionen Treårsplan budget 2020 Sjuhärads kommunalförbund 2020-06-05 
11. Tertialrapport efter april samt prognos 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 2020-06-23 
12. Revidering av delegationsbeslut. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 

2020-07-01 
13. Riktlinjer för alkoholservering. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd  

2020-07-01 
14. Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom 

Sjuhärad. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2020-07-01 
15. Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningsförbund  

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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