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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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Bakgrund

”Vision för Ulricehamns kommun 2030” Liten – Stolt - Annorlunda – Handlingskraftig
I Ulricehamns kommun är vi stolta över alla de kvaliteter och resurser som vi har! Vi är en
liten, expansiv kommun vid ett av huvudstråken i Sverige. Många väljer att bosätta sig och att
etablera verksamheter här. Ulricehamns läge vid Åsundens strand och många andra
attraktiva boendemiljöer lockar nya invånare. Anläggningarna för både vinter – och
sommarsporter är till glädje för både oss själva och besökare till kommunen. Vi har nära till
varandra, vi är med och påverkar och vi tror på våra idéer. Skolan ger varje individ möjlighet
att utvecklas genom att se till hela människan. Tack vare vår handlingskraft och att vi prövar
nya och annorlunda lösningar blir många idéer verklighet. Goda kommunikationer och ett
levande näringsliv, tillsammans med möjligheterna till en innehållsrik fritid, gör oss till en
stark framtidskommun i både ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv.
(Ur Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 - 2030)
2017-01-26 antogs ”Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar” av
kommunstyrelsen, utifrån denna strategi så gavs Näringsliv Ulricehamn AB och
kommunstyrelsen uppdraget att: ”Arbeta utifrån landsbygdsstrategin samt ta fram en
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. (Ur
”Förvaltningens yttrande över Ulricehamns kommun - en landsbygdsstrategi i tre delar, Dnr
2015/128).
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Syfte

Syftet med kommunens landsbygdsstrategi och handlingsplan är att skapa goda, jämställda,
hållbara och långsiktiga förutsättningar och möjligheter för att hela kommunen ska kunna
utvecklas till en attraktiv plats för boende, näringsliv och besökare.
Att arbeta utifrån landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin
och preciserar 1-2 uppdrag per fokusområde. Dessa uppdrag skall vara åtgärder eller
aktiviteter som gör att kommunen skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och de
små orterna så att förutsättningarna för att leva och bo på landsbygden är minst lika goda
som i centralorten.
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Definition

På nationell nivå finns ingen enhetlig definition av begreppet landsbygd, utan landsbygd har
ofta indirekt definierats genom att definiera vad som är en tätort. SCB:s definition av tätort
avser en grupp av hus med mindre än 200 meter mellan husen och med mer än 200
invånare. Det som inte är en tätort blir således landsbygd.
Jordbruksverket definierar landsbygd genom att dela in Sveriges kommuner i fyra olika
regiontyper: storstadsområde, stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. Där landsbygd
är kommuner som inte ingår i storstadsområden och stadsområden och som samtidigt har en
befolkningstäthet av minst fem invånare per km². Enligt denna definition räknas hela
Ulricehamns kommun som landsbygd. ¹
Men för att definiera vilka områden som denna handlingsplan omfattar som Ulricehamns
landsbygd, så avses de tätorter, byar och områden som ligger utanför centrala Ulricehamn.

¹ jordbruksverkets hemsida,
www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlan
det/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
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Hur arbetar vi med
landsbygdsutveckling idag?

Att utveckla en landsbygdskommun som Ulricehamn är ett samspel mellan många olika
aktörer där även ansvaret är uppdelat. Det finns vissa områden och faktorer som kommunen
inte kan påverka och beslutar i utan där det är andra aktörer som styr, en sådan aktör kan tex
vara, EU, stat, region, länsstyrelsen eller jordbruksverket.
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Kommunen och Näringsliv Ulricehamn AB´s arbete styrs av styrdokument, budget,
kommunalpolitiskt handlingsprogram och översiktsplan. Det bedrivs redan idag arbete och
aktiviteter inom de tre strategiområden som är utpekade i Ulricehamns kommun en
landsbygdsstrategi i tre delar 2017–2019, som en del av det dagliga och rutinmässiga
arbetet inom kommunens enheter och bolag.
Vad görs idag som bidrar till utveckling av landsbygden?
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Kommunen tillhandahåller olika typer av kommunal service som skolor, barnomsorg,
äldreomsorg och bibliotek.



Föreningsbidrag



Landsbygdsutvecklare med huvudfokus på landsbygdsföretag, utvecklingsgrupper,
etablering



Näringsliv Ulricehamn AB: Näringslivsservice, besöksnäring, etablering, handel och
landsbygdsutveckling.



Riktade ekonomiska insatser till bl. a Landsbygdsalliansen Ulricehamn, Leader
Sjuhärad och för Hemsändningsbidrag



Bidrag till vägsamfälligheter för skötsel av tex grönytor och snöröjning

Handlingsplan

Handlingsplanen för Landsbygdsutveckling grundar sig i den kommunala strategin
Ulricehamns kommun en landsbygdsstrategi i tre delar 2017-2019. Strategin är uppdelad i
tre övergripande strategiområden:
1. Kommunikation och infrastruktur
2. Kommunen som samarbetspartner
3. Boende
Dessa strategiområden är framtagna och prioriterade utifrån medborgardialoger och en
enkätundersökning och är exempel på insatser för att utveckla och stärka Ulricehamns
landsbygd.
Handlingsplanen beskriver genom uppdrag vilka insatser som ska genomföras i Ulricehamns
kommun. Varje uppdrag är ansvarsfördelat till bolag, sektor- eller funktionsnivå. Uppdragen
läggs in i respektive ansvarssatt chefs verksamhet/bolags verksamhetsplan där möjlighet
finns att lägga till åtgärder, mätetal och indikatorer.
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Kommunikation och infrastruktur

Strategiområde:
Kommunikation och
infrastruktur
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Uppdrag:

Ansvar:

Dialogmöte med trafikverket
avseende statliga vägnätet
och dess utveckling

Sektor Miljö- och
samhällsbyggnad

Kommunen som samarbetspartner

Strategiområde:

Uppdrag:

Ansvar:

Kommunen som
samarbetspartner

Ökat
samarbete/kommunikation
mellan kommun,
förvaltning,
Landsbygdsalliansen och
näringsliv

Näringsliv Ulricehamn AB

Kommunen som
samarbetspartner

Skapa plattform där
kommun, näringsliv,
föreningsliv och
civilsamhälle möts

Kanslifunktionen
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Ta fram en
överenskommelse mellan
kommunen, föreningslivet i
Ulricehamns kommun och
NUAB. (Budgetuppdrag
2018)
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Boende

Strategiområde:
Boende

Uppdrag:

Ansvar:

Inventera möjligheter och
intresse/behov av
byggnation på landsbygden

Näringsliv Ulricehamn AB

Marknadsundersökning av
landsbygdsboende
Boende

Marknadsföra landsbygden

Näringsliv Ulricehamn AB

Boende

Vid arbete med ny
översiktsplan 2020 skall
landsbygdsperspektiv och
landsbygdsområden beaktas
och finnas med.

Sektor Miljö och samhällsbyggnad
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Slutsats

En tydlig målsättning och ett beslut på vad Landsbygdsutveckling är och innebär för
Ulricehamns kommun skulle underlätta och förtydliga aktiviteter, prioritering och
ansvarsfördelning inom kommunens enheter och bolag och genom att inkludera alla
delområden i kommunen skapas samspel och utveckling i hela kommunen.
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