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8. Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
9. Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
10. Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
11. Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 Föredragning
12. Årlig översyn av mål och uppdrag 2022
13. Hälso- och sjukvårdsavtal
14. Färdplan Nära vård
15. Finanspolicy
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28. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021
29. Utbyte konstgräs A- och B-plan, Lassalyckan 2022/322 
30. Ansökan om investeringsmedel till mobila reservkraftaggregat och

projektering av elanläggningar som ska förses med reservkraft
2022/270 

31. Ansökan om investeringsmedel för projektering
centrumutveckling/ombyggnation Storgatan Föredragning

2022/273 

32. Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2022/260 
33. Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2022 2020/590 
34. Svar på medborgarförslag om enkelriktade gator 2022/125 
35. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 2021/533 
36. Svar på medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade

platser
2021/14 

37. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-06-02 2021/624 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Finanspolicy och placering av pensionsmedel – Söderberg och Partner 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
- information om patientsäkerhetsberättelsen 
- sommarbemanningen 
 
Sektor lärande 
- IM (Introduktionsprogram) och vuxenutbildning 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- studiebesök på exploateringsområde Bergsäter 
 
Kl. 13.00 – 13.30 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 13.30 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
NU och C                 Fullmäktiges sessionssal 
S och L                  Åsunden 
M och KD              Ätran 
SD               Röstesjön 
V och MP              Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-06-02 
Dnr 2022/9  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och 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 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2022, 213/2022, 236/2022, 295/2022 

2022/211 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef 2022-04-07, 2022-04-12, 2022-04-19, 2022-05-02 

2.4 Nr 265/2022, 271/2022 
2022/23, 2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-04-26, 2022-04-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 211/2022, 212/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-04-06 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 289/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-29 

5.7 

Nr 202/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-08 

5.10 

Nr 209/2022, 293/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-11, 2022-05-02 
Exploateringshandläggare 2022-04-12 
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5.21 

Nr 197/2022, 201/2022, 210/2022, 215/2022, 230/2022, 231/2022, 246/2022, 
251/2022, 252/2022, 257/2022, 278/2022, 279/2022,283/2022, 284/2022, 
285/2022, 288/2022, 290-291/2022, 294/2022, 302/2022 
2022/105, 2022/144, 2022/199, 2022/205, 2022/262, 2022/163, 2022/164, 
2022/252, 2022/299, 2022/191, 2022/253, 2022/264, 2022/230, 2022/267, 
2022/294, 2022/278, 2022/268 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2022-04-07, 2022-04-08, 2022-04-11, 2022-04-13, 
202-04-21, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-04-28, 2022-04-29, 2022-04-29, 
2022.05-02,  
2022-05-04 

5.28 

Nr 237/2022 
Fatta beslut om tilldelning av mark vid tillämpningen av jämförelseförfarande 
(markanvisning) 
Samhällsbyggnadschef 2022-04-19 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 274/2022 
2022/309 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2022-04-27 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2022, 200/2022, 203/2022, 206/2022, 314/2022, 232–233/2022, 
242/2022, 243–244/2022, 245/2022, 254–256/2022,265/2022, 287/2022, 
304/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget)  
Enhetschef 2022-03-25, 2022-04-06, 2022-04-04, 2022-04-13, 2022-04-03,  
2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-22, , 2022-03-28, 2022-05-04 
Sektorchef 2022-04-06 

8.1 d) 

Nr 264/2022, 266–270/2022, 272–273/2022, 276/2022, 281/2022, 282/2022, 
286/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – Övrig personal 
Enhetschef 2022-04-21, ,2022-04-22, 2022-04-25, 2022-04-12, 2022-04-12, 
2022-04-25, 2022-04-12, 2022-02-10, 2022-04-25, 2022-04-11, 2022-04-25 

8.4 

Nr 235/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-04-12 

8.8 

Nr 204–205/2022, 207/2022, 208/2022, 238/2022, 239–240/2022, 241/2022, 
249/202, 250/2021, 258/2022, 259/2022, 260/2022, 261/2022, 262/2022, 
263/2022, 277/2022, 280/2022, 299/2022, 300/2022, 301/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-04-06, 2022-03-28, 2022-03-31, 2022-04-14, 2022-04-12,  
2022-04-14, 2022-04-13, 2022-04-20, 2022-03-11, 2022-04-20, 2022-04-11, 
2022-04-22, 2022-03-11, 2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-05-02, 
2022-05-04 

8.20 

Nr 216/2022, 217/2022, 218/2022, 219/2022, 220/2022, 221–222/2022, 
223/2022, 224–225/2022, 226/2022, 227–229/2022 
Tecknande av uppsägning av kollektivavtal 
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HR-chef 2022-03-29, 2022-04-07, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-04-11, 2022-
03-29, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-03-30, 2022-03-29 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 296–297/2022, 298/2022 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Tf. sektorchef 2022-05-02 
Tf. enhetschef 2022-05-02 

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

12.12 

Nr 234/2022 
Yttranden, anmälningar med mera inom verksamhet-erna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst 
och hemsjukvård 
Handläggare 2022-04-01 

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

18.18 

Nr 253/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-04-21 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 275/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-04-20 

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

22.1 

Nr 248/2022, 292/2022, 303/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-04-05, 2022-04-21 

22.2 

Nr 247/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-04-20 

  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-04 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2022-06-02 
2022/9, löpnummer 1816/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och 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 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2022, 213/2022, 236/2022, 295/2022 

2022/211 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef 2022-04-07, 2022-04-12, 2022-04-19, 2022-05-02 

2.4 Nr 265/2022, 271/2022 
2022/23, 2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-04-26, 2022-04-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 211/2022, 212/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-04-06 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 289/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-29 

5.7 

Nr 202/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-08 

5.10 

Nr 209/2022, 293/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 



  ,  2(3) 

Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-11, 2022-05-02 
Exploateringshandläggare 2022-04-12 

5.21 

Nr 197/2022, 201/2022, 210/2022, 215/2022, 230/2022, 231/2022, 246/2022, 
251/2022, 252/2022, 257/2022, 278/2022, 279/2022,283/2022, 284/2022, 
285/2022, 288/2022, 290-291/2022, 294/2022, 302/2022 
2022/105, 2022/144, 2022/199, 2022/205, 2022/262, 2022/163, 2022/164, 
2022/252, 2022/299, 2022/191, 2022/253, 2022/264, 2022/230, 2022/267, 
2022/294, 2022/278, 2022/268 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2022-04-07, 2022-04-08, 2022-04-11, 2022-04-13, 
202-04-21, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-04-28, 2022-04-29, 2022-04-29, 
2022.05-02,  
2022-05-04 

5.28 

Nr 237/2022 
Fatta beslut om tilldelning av mark vid tillämpningen av jämförelseförfarande 
(markanvisning) 
Samhällsbyggnadschef 2022-04-19 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 274/2022 
2022/309 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2022-04-27 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2022, 200/2022, 203/2022, 206/2022, 314/2022, 232–233/2022, 
242/2022, 243–244/2022, 245/2022, 254–256/2022,265/2022, 287/2022, 
304/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget)  
Enhetschef 2022-03-25, 2022-04-06, 2022-04-04, 2022-04-13, 2022-04-03,  
2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-22, , 2022-03-28, 2022-05-04 
Sektorchef 2022-04-06 

8.1 d) 

Nr 264/2022, 266–270/2022, 272–273/2022, 276/2022, 281/2022, 282/2022, 
286/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – Övrig personal 
Enhetschef 2022-04-21, ,2022-04-22, 2022-04-25, 2022-04-12, 2022-04-12, 
2022-04-25, 2022-04-12, 2022-02-10, 2022-04-25, 2022-04-11, 2022-04-25 

8.4 

Nr 235/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-04-12 

8.8 

Nr 204–205/2022, 207/2022, 208/2022, 238/2022, 239–240/2022, 241/2022, 
249/202, 250/2021, 258/2022, 259/2022, 260/2022, 261/2022, 262/2022, 
263/2022, 277/2022, 280/2022, 299/2022, 300/2022, 301/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-04-06, 2022-03-28, 2022-03-31, 2022-04-14, 2022-04-12,  
2022-04-14, 2022-04-13, 2022-04-20, 2022-03-11, 2022-04-20, 2022-04-11, 
2022-04-22, 2022-03-11, 2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-05-02, 
2022-05-04 

8.20 

Nr 216/2022, 217/2022, 218/2022, 219/2022, 220/2022, 221–222/2022, 
223/2022, 224–225/2022, 226/2022, 227–229/2022 
Tecknande av uppsägning av kollektivavtal 



  ,  3(3) 

HR-chef 2022-03-29, 2022-04-07, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-04-11, 2022-
03-29, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-03-30, 2022-03-29 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 296–297/2022, 298/2022 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Tf. sektorchef 2022-05-02 
Tf. enhetschef 2022-05-02 

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

12.12 

Nr 234/2022 
Yttranden, anmälningar med mera inom verksamhet-erna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst 
och hemsjukvård 
Handläggare 2022-04-01 

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

18.18 

Nr 253/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-04-21 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 275/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-04-20 

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

22.1 

Nr 248/2022, 292/2022, 303/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-04-05, 2022-04-21 

22.2 

Nr 247/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-04-20 

  
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Antagande detaljplan för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens 
fritidhusområde 
Dnr 2015/175 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att reglera bebyggelseutvecklingen i området samtidigt som det 
ansluts till det kommunala verksamhetsområdet för VA (vatten och avlopp). Detaljplanen 
föreslår bland annat att byggrätterna för den befintliga bebyggelsen i området utökas och att 
tillgängligheten till samtliga fastigheter säkerställs. Då en stor andel av de befintliga 
huvudbyggnaderna är planstridiga mot gällande detaljplan är syftet med rubricerad 
detaljplan att så långt som möjligt planlägga dessa så att det blir planenliga. 
 
Beslutsunderlag 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde antas. 

1 Tjänsteskrivelse 2022-04-25 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
3 Planbeskrivning antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
4 Granskningsutlåtande Hökerum 7_7 m.fl., Mogden fritidshusområde 
5 Hökerum_7_7_Mogden_grundkarta_A1_liggande_antagande 



Tjänsteskrivelse 
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2022-04-25 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan för Hökerum 
7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde 
Diarienummer 2015/175, löpnummer 1665/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att reglera bebyggelseutvecklingen i området samtidigt som det 
ansluts till det kommunala verksamhetsområdet för VA (vatten och avlopp). Detaljplanen 
föreslår bland annat att byggrätterna för den befintliga bebyggelsen i området utökas och att 
tillgängligheten till samtliga fastigheter säkerställs. Då en stor andel av de befintliga 
huvudbyggnaderna är planstridiga mot gällande detaljplan är syftet med rubricerad 
detaljplan att så långt som möjligt planlägga dessa så att det blir planenliga. 
 
 
Ärendet 
Planområdet består historiskt samt under tiden för detaljplanearbetet till en övervägande 
del av sommarstugor. Under senare tid har en allt större önskan inom området funnits till 
möjligheten att bygga om stugorna till en standard lämpad för året runt användning, vilket 
har varit svårt att göra inom ramen för vad den gällande detaljplanen tillåter. Rubricerad 
detaljplan syftar därav till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det 
befintliga fritidshusområdet. Detaljplanen föreslår därför att byggrätterna för den befintliga 
bebyggelsen i området utökas. 
  
Detaljplanen syftar också till att underlätta bildandet av ledningsrätter för anslutning av 
huvudledning till kommunalt VA och säkra tillgängligheten vid översvämningar. På grund av 
att de sjönära delarna av området riskerar att drabbas av översvämningar föreslår rubricerad 
detaljplan en ny gata i ett högre läge som uppfyller tillgänglighets- och dimensioneringskrav 
för bostadsändamål. Då ett stort antal befintliga huvudbyggnader i gällande detaljplan är 
planstridiga har rubricerad detaljplan som syfte att så långt som möjligt planlägga dessa så 
det blir planenliga. 
 
Ingen genomförande- eller driftkostnad tillkommer efter genomförandet av detaljplanen för 
Ulricehamns kommuns räkning. 
 
Beslutsunderlag 

 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

1 Plankarta antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
2 Planbeskrivning antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
3 Granskningsutlåtande Hökerum 7_7 m.fl., Mogden fritidshusområde 
4 Hökerum_7_7_Mogden_grundkarta_A1_liggande_antagande 
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Tf. Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Antagandehandling

Miljö och samhällsbyggnad

Upprättad 2022-04-25

Kjell Jonsson                                        Linus Cedervärn
Vik. Planchef                                        Planarkitekt

Dnr: 2015/175

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
GranskningsutlåtandeDetaljplan för

HÖKERUM 7:7 M.FL.
"Mogdens fritidshusområde"
i Hökerum
Ulriceh am ns kom m un, Västra Götalands län

UPPLYSNINGAR
- Standardförfarande
- För fastigheter inom planområdet tas 
 planavgift ut vid lovärende
- Planområdet ligger inom primär och sekundär
 skyddszon för Hökerums vattenskyddsområde 
 samt inom teritär skyddszon för Öresjös 
 vattenskyddsområde. Tillstånd krävs vid 
 schaktning, pålning, underjordsarbete och 
 dylikt. 
- Normalriskområde för radon. 
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FastighetsbeteckningÖ 1:1    ÖN 2

G o Lövträd, barrträd
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Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning 2022-04
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
Noggrannhet på gränser: 0.025-0.25 cm

Viktoria Oscarsson
Mätningstekniker

Planbestämmelser
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och  utform ning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.
Gränsbeteckningar

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

Kvartersmark

Vattenområden

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

Utfart

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

Placering

Fastighet

Utförande

Mark

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft, PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är enskilt för allm än plats, PBL 4 kap. 7 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Strandskydd
S trandskyddet är upph ävt inom  kvartersm ark B och  E sam t för allm änplatsm ark inom  GATA1 och  GATA2. S trandskyddet är
inte upph ävt för kvartersm ark N1 och  R1, vattenom råden W1, W2, W3, W4 eller för natur- och  parkom råden NATUR och
PARK, PBL 4 kap. 17 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Adm inistrativ gräns
Egenskapsgräns och  adm inistrativ gräns

NATUR Naturom råde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
PARKPark, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GATA1 Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GATA2 Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
N1 Friluftsbad, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
R1 Idrottsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Upph ävt om råde Användningen är angiven som  om råde som  upph ävs. Upph ävande av Hökerum  7:7, 1987-04-24. Del av Hökerum
7:7.

W1 Öppet vattenom råde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W2 Badbry gga får anläggas. Åtgärd kräver strandskyddsdispens, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W3 S m åbåtsbry ggor får anläggas. Åtgärd kräver strandskyddsdispens, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
W4 Högst en båtram p får anläggas. Åtgärd kräver strandskyddsdispens, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

+0,0 Vägm itt i m eter över h avet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

e1 20% S törsta by ggnadsarea är angivet värde i % av fastigh etsarean inom  användningsom rådet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

)—+0,0 Högsta nockh öjd är angivet värde i m eter över h avet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudby ggnad ska placeras m inst 4,0 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvudby ggnad ska placeras m inst 3,0 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Huvudby ggnad ska placeras m inst 2,5 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudby ggnad ska placeras m inst 2,0 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Huvudby ggnad ska placeras m inst 1,5 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p6 Huvudby ggnad ska placeras m inst 1,0 m eter från fastigh etsgräns. Kom plem entsby ggnader ska placeras m inst 1
m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses m ed by ggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast kom plem entby ggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

d1 700Minsta fastigh etsstorlek är angivet värde i kvadratm eter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
d2 900Minsta fastigh etsstorlek är angivet värde i kvadratm eter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

b1 By ggnad ska utföras så att naturligt översväm m ande vatten upp till nivån +192,5 m eter över h avet inte skadar
by ggnadens konstruktion, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n1 Bäck får inte kulverteras, PBL 4 kap. 10 §

u1 Markreservat för allm änny ttiga underjordiska ledningar. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §

g1 Markreservat för gem ensam h etsanläggning för gata. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 18 § 1 st
g2 Markreservat för gem ensam h etsanläggning för dagvatten. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

a1 By gglov får inte ges för beby ggelse som  överstiger 50 kvadratm eter förrän GATA2 är utby ggd, PBL 4 kap. 14
§ 1 st 3 p.

a2 By gglov får inte ges för bostadsh us förrän GATA2 är utby ggd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.



ANTAGANDEHANDLING ulricehamn.se

 
PLANBESKRIVNING  
DETALJPLAN FÖR HÖKERUM 7:7 M.FL., ”MOGDENS 
FRITIDSHUSOMRÅDE” 
 
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard planförfarande enl. 5 kap. 7 § PBL (2010:900) 
 
 
Diarienummer: 2015/175 
Upprättad: 2022-04-25  

 
 

  
 

Foto: MSB



 

ANTAGANDE   2 

SAMRÅD   2

INNEHÅLL
INNEHÅLL ..................................................................................................2 

HANDLINGAR ...............................................................................................4 

INLEDNING .................................................................................................4 

SYFTE OCH HUVUDDRAG ......................................................................................................4 
POLITISKT UPPDRAG ...........................................................................................................5 
PROCESS .........................................................................................................................5 
TIDPLAN ..........................................................................................................................5 
PLANDATA .......................................................................................................................5 
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 .............................................................6 

PLANFÖRSLAG .............................................................................................7 

PLANBESTÄMMELSER ...........................................................................................................7 
NATUR OCH KULTUR ..........................................................................................................11 
BEBYGGELSE OCH SERVICE ..................................................................................................13 
FRIYTOR ........................................................................................................................14 
GATOR OCH TRAFIK ...........................................................................................................16 
STÖRNINGAR ...................................................................................................................18 
TEKNISK FÖRSÖRJNING .......................................................................................................20 

STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................23 

ÖVERSIKTSPLAN & UTPEKANDE AV LIS-OMRÅDE ..........................................................................23 
ULRICEHAMN 2040 ............................................................................................................23 
DETALJPLAN ...................................................................................................................23 
RIKSINTRESSEN ................................................................................................................23 
VATTENSKYDDSOMRÅDE ......................................................................................................23 
STRANDSKYDD .................................................................................................................23 

FÖRUTSÄTTNINGAR .....................................................................................24 

NATUR OCH KULTUR ..........................................................................................................24 
Mark och vegetation ..........................................................................................................24 
BEBYGGELSE OCH SERVICE ..................................................................................................26 
FRIYTOR ........................................................................................................................26 
GATOR OCH TRAFIK ...........................................................................................................26 
STÖRNINGAR ...................................................................................................................27 
TEKNISK FÖRSÖRJNING .......................................................................................................30 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN .................................................31 

UNDERSÖKNING ...............................................................................................................31 
ARTSKYDDSFÖRORDNING .....................................................................................................31 

KONSEKVENSBESKRIVNING .............................................................................32 



 

ANTAGANDE   3 

SAMRÅD   3

HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN ...................................................................................32 
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖMÅLEN ................................................................................32 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT ........................................................................................32 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER .....................................................................................32 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN ....................................................................................32 
ÖVERSVÄMNINGSRISK .........................................................................................................33 
NATURVÄRDEN ................................................................................................................33 
KULTURMILJÖVÄRDEN ........................................................................................................33 
STRANDSKYDD .................................................................................................................33 
DAGVATTENHANTERING ......................................................................................................33 
VATTEN OCH AVLOPP .........................................................................................................33 
SKYDDSAVSTÅND TILL LANTBRUKSFASTIGHET ............................................................................34 
PLANSTRIDIG BEBYGGELSE ..................................................................................................34 
FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER .................................................................................................34 
GATUNÄT OCH TRAFIK .......................................................................................................34 
BULLER .........................................................................................................................34 
BYGGLOVSKOSTNADER .......................................................................................................35 
PLANALTERNATIV .............................................................................................................35 
NOLLALTERNATIV .............................................................................................................35 
SAMMANVÄGD BEDÖMNING ..................................................................................................35 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING .........................................................................36 

INLEDNING .....................................................................................................................36 
ORGANISATORISKA FRÅGOR .................................................................................................36 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ............................................................................................37 
DISPENSER, ANMÄLAN OCH TILLSTÅND ....................................................................................41 
TEKNISKA FRÅGOR ............................................................................................................41 
EKONOMISKA KONSEKVENSER ...............................................................................................42 

ARBETSGRUPP ............................................................................................60 

 

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         

1:1 500  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning 

 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 

 
Övriga handlingar/utredningar:  
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 
 Översvämningskartering längs Viskan 

(2014-07-10) 
 VA-utredning Mogden (2011-05-18) 
 PM geoteknik för detaljplan Hökerum 7:7 

m.fl. (2020-05-11) 
 Översiktlig Naturvärdesinventeringen 

detaljplan Mogdens fritidshusområde 
(2014-12-22) 

 PM Branta slänter (2021-08-30) 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att reglera 
bebyggelseutvecklingen i området samtidigt 
som det ansluts till det kommunala 
verksamhetsområdet för VA (vatten och 
avlopp).  
 
Planområdet består historiskt samt under 
tiden för detaljplanearbetet till en övervägande  
del av sommarstugor. Under senare tid har en 
allt större önskan inom området funnits till 
möjligheten att bygga om stugorna till en 
standard lämpad för året runt användning, 
vilket har varit svårt att göra inom ramen för 
vad den gällande detaljplanen tillåter. 
Detaljplanen syftar därav till att skapa bättre 
förutsättningar för permanentboende i det 
befintliga fritidshusområdet. Detaljplanen 

föreslår därför att byggrätterna för den 
befintliga bebyggelsen i området utökas. 

 
Idag förekommer bristfälliga lösningar 
beträffande VA, då det planlagda området från 
början avsåg ett enklare fritidsboende utan 
krav på VA. En handfull fastigheter har 
bebyggts med byggnader som överskrider 
gällande detaljplaners högsta tillåtna 
byggnadsarea. En VA-utredning genomförd 
2011 förordade att stugområdet ska anslutas 
till det kommunala VA-nätet för att skydda 
bland annat Mogden och Viskan från 
föroreningar och övergödning. Detaljplanen 
syftar till att underlätta bildandet av 
ledningsrätter för anslutning av huvudledning 
till kommunalt VA och säkra tillgängligheten 
vid översvämningar. På grund av de sjönära 
delarna av området riskeras att drabbas av 
översvämningar föreslår detaljplanen en ny 
gata i ett högre läge som uppfyller 
tillgänglighets- och dimensioneringskrav för 
bostadsändamål. 

 
Då ett stort antal befintliga huvudbyggnader i 
gällande detaljplan är planstridiga har 
rubricerad detaljplan som syfte att så långt 
som möjligt planlägga dessa så de blir 
planenliga.  
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POLITISKT UPPDRAG 
Politiken gav år 2008 planenheten uppdraget 
att upprätta en ny detaljplan för Mogdens 
fritidshusområde för att möjliggöra 
permanentboende. I uppdraget ingick även att 
utreda förutsättningarna för kommunalt VA, 
en ny tillfartsväg till fastigheterna närmast 
sjön, samt att tillskapa fler tomter. 

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen genomförs med 
standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 6–37 §§. 
Myndigheter, fastighetsägare, föreningar och 
enskilda med flera som har ett väsentligt 
intresse av planen ska 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. 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  fjärde kvartalet 2020 
Granskning tredje kvartalet 2021 
Antagande andra kvartalet 2022 
 
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till andra kvartalet 2022. Genomförande av 
planen inleds under 2022. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet omfattar cirka 17 hektar och är 
beläget 9 kilometer nordväst om Ulricehamns 
tätort. Planområdet utgörs av ett 
fritidshusområde som ligger i anslutning till 
sjön Mogden cirka 1 kilometer från Hökerum 
samhälle. Området avgränsas i söder av 
Mogdens norra strand, i norr av skogs- och 
åkermark samt i öster av bebyggelse och 
kulturminnesområdet Svedjorna. 
 

 
Bild 1. Lokalisering av planområdet. 

Markägande 
Inom planområdet är Ulricehamns kommun 
ägare till två fastigheter. Dessa är Hökerum 
7:53 och Hökerum 7:74. Övrig mark är i privat 
ägo.  
 

 
Bild 2. Kommunala fastigheter (rött) inom planområdet. 
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PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. 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 MB 4 kap.  
 
Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  
Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte 
överskridas av planförslaget eftersom området 
i stort sett är ianspråktaget för bebyggelse och 
samtliga fastigheter ansluts till kommunalt VA 
för att minska miljöpåverkan. Läs mer om 
miljökvalitetsnormer under 
”Konsekvensbeskrivning”.  
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PLANFÖRSLAG 
PLANBESTÄMMELSER 
Användning av mark och vatten 

Allmänna platser 
Inom planområdet finns allmänna platser i 
form av gator samt natur- och parkområden. 
Alla allmänna platser har enskilt 
huvudmannaskap och regleras inom 
planområdet med följande bestämmelser: 

NATUR –Användningsbestämmelsen 
används för att säkerställa att naturen norr om 
befintlig bebyggelse inom planområdet 
bevaras. Bestämmelsen medger natur med 
enskilt huvudmannaskap.  

PARK – Användningsbestämmelsen 
planläggs för att möjliggöra skötsel för det 
grönområde som återfinns närmast sjön samt 
de gröna stråk som finns inom och i den 
nordöstra utkanten av planområdet. Tekniska 
anläggningar som är till för ett allmännyttigt 
behov möjliggörs att uppföras inom 
användningen. Det kan tillexempel vara en 
anläggning som behövs för att säkerställa VA-
systemets funktion.  

GATA – Bestämmelsen finns i form av GATA1 
och GATA2. Detaljplanen säkerställer via 
användningarna GATA1 och GATA2 att 
förutom själva körbanan även tillräckligt med 
mark säkerställs för utbyggnad av tillhörande 
vändplaner samt diken inom planområdet. 

GATA1 medger gata med enskilt 
huvudmannaskap för samtliga befintliga gator 
inom planområdet, dessa är; Öndarpsvägen, 
Bäckvägen, Bergvägen och Strandvägen. 
Bestämmelsen GATA2 reglerar på samma sätt 
som GATA1 men för den nya gatan. GATA2 

specificeras då andra administrativa 
bestämmelser kopplas mot denna del. 

Kvartersmark 
På kvartersmark planläggs det för: 

B – Bostäder. Syftet med 
användningsbestämmelsen är att möjliggöra 
för byggnation av bostäder av varaktig 
karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. 
 
E – Tekniska anläggningar. Inom 
användningsområdet tillåts uppförande av 
tekniskt ändamål med tillhörande 
komplement. För planen syftar användningen 
till att planlägga för befintlig 
transformatorstation samt vattenverk.  

N1 – Friluftsbad. Syftet är att planlägga för den 
befintliga badplatsen eftersom den ska ingå i 
kommunens verksamhetsområde för VA. 
Planläggningen möjliggör för användningen 
tillhörande servicebyggnader som bland annat; 
handikappanpassad vattenspolad toalett och 
omklädningsbyggnader. 

R1 – Idrottsplats. Syftet är att planlägga för 
den befintliga anläggningen eftersom den ska 
ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. 
Planläggningen möjliggör för användningen 
tillhörande byggnader som bland annat; 
klubblokal, omklädningsrum och förråd. 

Upphävande av detaljplan – Det 
skrafferade området på plankartan visar den 
del som upphävs när planen får laga kraft. 
Delen som upphävs är tidigare planlagd som 
naturmark. Syftet med upphävandet är att 
släcka hela detaljplanen från 1987. Att 
rubricerad detaljplan inte täcker även denna 
del är förenligt med PBL 4 kap. 32 § - En 
detaljplan bör inte omfatta ett större område 
än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte.  



 

ANTAGANDE   8 

SAMRÅD   8

Vattenområden 
Vattenområden planläggs med 
bestämmelserna W1, W2, W3 och W4. 

W1 – Bestämmelsen syftar till att bevara och 
säkerställa karaktären av öppet vatten.  

W2 – Vattenområdet framför badplatsen 
regleras med W2 och medger befintlig 
badbrygga. Där detaljplanen medger 
badbrygga behöver åtgärden prövas genom 
enstaka dispensärenden innan lov kan ges för 
uppförande av brygga. 

W3 – Bestämmelsen reglerar vilka 
vattenområden inom planområdet som anses 
lämpade för anläggande av småbåtsbryggor. 
Inom vattenområden som detaljplanen 
planlägger som W3 finns befintliga 
småbåtsbryggor som med planen blir 
planenliga. Detaljplanen reglerar inte antalet 
småbåtsbryggor utan där planen medger detta 
behöver åtgärden prövas genom enstaka 
dispensärenden innan lov kan ges för 
uppförande, detta även om åtgärden är 
planenlig. 

W4 – Bestämmelsen möjliggör för att en 
båtramp får anläggas. Att ha en anvisad plats 
för båtiläggning minskar åverkan på miljön än 
att iläggning sker okontrollerat på flera platser 
runt om i sjön. Att en båtiläggningsplats 
anläggs möjliggör även en snabb iläggning för 
räddningstjänsten vid drunkningstillbud vilket 
höjer säkerheten. Där detaljplanen medger 
båtramp behöver åtgärden prövas genom ett 
enstaka dispensärende innan lov kan ges för 
uppförande av båtramp. 

Egenskapsbestämmelser 
Allmän plats 
Mark 
+0,0 – Projekterad vägmitt i meter över havet. 

Utfart 

– Utfartsförbud finns längs 
fastighetsgränserna mot Öndarpsvägen fram 
till badplatsens parkering och syftar till att öka 
trafiksäkerheten då det är en högre andel trafik 
fram till den kommunala badplatsen. 

Kvartersmark 
Omfattning 
e1 – Inom egenskapsområden som avser 
bostadsbebyggelse finns bestämmelsen e1. 
Bestämmelsen anger att den största totala 
byggnadsarean är angivet värde i % av 
fastighetsarean. Bestämmelsen syftar till att 
sätta en begränsning för exploateringen inom 
fastigheterna i området. 

Utformning 
f1 – Bestämmelsen anger att endast friliggande 
enbostadshus får uppföras. Till bostadshus får 
även komplementbyggnader uppföras. 

 
– Högsta nockhöjd är angivet värde i 

meter över havet. Bestämmelsen syftar till att 
reglera höjden på bebyggelsen inom området 
till ca 7 meter, då beroende vart på tomten 
byggnaden uppförs. Värdet är satt utefter den 
högsta delen av respektive fastighet som anses 
rimlig att uppföra en byggnad på. Värdet 
bedöms vara tillräckligt för att inrymma ett 1–
1,5 vånings hus med en takvinkel på upp till 
30–35°. 

Placering 
p1 – p6 
Huvudbyggnaders placering styrs inom 
området med bestämmelserna p1 – p6 på 
följande sätt: 

p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns. 

p2 – Huvudbyggnad ska placeras minst 3 
meter från fastighetsgräns. 
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p3 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2,5 
meter från fastighetsgräns. 

p4 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 
meter från fastighetsgräns. 

p5 – Huvudbyggnad ska placeras minst 1,5 
meter från fastighetsgräns. 

p6 – Huvudbyggnad ska placeras minst 1 meter 
från fastighetsgräns. 

På så sätt justeras så att alla befintliga 
huvudbyggnader förutom två inte blir 
planstridiga och ges då möjlighet till bygglov 
för eventuella om- och tillbyggnader. De två 
som fortsatt blir planstridiga redovisas under 
”Konsekvensbeskrivning – Planstridig 
bebyggelse”. Det bidrar till planens syfte med 
att öka byggrätterna för den befintliga 
bebyggelsen i området. I samtliga fall inom 
bestämmelserna p1 – p6 regleras att 
komplementbyggnader ska placeras minst 1 
meter från fastighetsgräns. 
 

–  Marken får inte förses med 
byggnad. Prickmark används inom 
planområdet för att reglera så att byggnader 
inte uppförs närmare än 4 meter till områdets 
gator. På så sätt ökar säkerheten på och i 
angränsning till gatorna. Prickmark regleras 
även inom kvartersmark där Länsstyrelsens 
ytavrinning och lågpunktskartering visar risk 
för ansamling av vatten. Inga befintliga 
huvudbyggnader blir planstridiga på grund av 
denna bestämmelse. 

 

– Endast komplementbyggnad får 
placeras. Korsmark används inom 
planområdet för att huvudbyggnader inte ska 
kunna uppföras där marken enligt 
översvämningskarteringen riskerar att 
översvämmas upp till 200-årsnivån (zon 3 
enligt Stigande vatten). Inom korsmark tillåts 
komplementbyggnader likt uthus, förråd och 
garage att uppföras vilket går i linje med vad 
Länsstyrelsens rapport Stigande vatten anser 
vara lämpligt inom zon 3. 

Fastighet 
d1 & d2 – Bestämmelsen reglerar minsta 
tillåtna fastighetsstorlek efter det angivet värde 
i kvadratmeter. Inom planområdet regleras 
fastigheterna till antingen 700, d1 700, eller 
900, d2 900, kvadratmeter. De allra flesta 
fastigheter planläggs så att de inte kan styckas 
av till mindre än 700 kvadratmeter, d1 700, 
och är anpassat efter de minsta fastigheterna i 
området. De fastigheter som överskrider en 
storlek av 2 000 kvadratmeter planläggs 
istället med d2 900. Syftet med bestämmelsen 
är att undvika avstyckning till fler än två 
mindre fastigheter som i sin tur skulle kunna 
leda till en kraftig exploatering i området. 
Något som inte är förenligt med syftet för 
planen. 

Utförande 
b1 – Bestämmelsen reglerar så att byggnader 
utförs så att naturligt översvämmande vatten 
upp till nivån +192,5 m ö.h. inte skadar 
byggnadens konstruktion. Bestämmelsen 
syftar till att minska konsekvenserna vid en 
eventuell översvämning på de 
bostadsfastigheter som ligger inom riskzon 2 
(upp till beräknat högsta nivå). Beräknad 
högsta nivå uppgår till en höjd av ca 192,3 m 
ö.h. i bilagd översvämningskartläggning. Enligt 
översvämningskartläggningen kan 
återkomsttid inte anges för beräknad högsta 
nivå, men den ligger dock i storleksordningen 
kring 10 000 år. 

Mark 
n1 –Bäcken får inte kulverteras, syftar till att 
reglera att avrinningen i bäcken, där den 
rinner genom mark planlagd som 
kvartersmark, inte minskas genom 
kulvertering. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det att 
detaljplanen har fått laga kraft. 

Genomförandetid 
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
u1 – Bestämmelsen anger att det finns 
markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. Plankartan är försedd med en 
korridor med bestämmelsen u1 där resultatet 
av VA-utredningen ansåg att ledningsnätet bör 
ligga.  

Markreservat för 
gemensamhetsanläggningar 
g1 – Bestämmelsen anger att det finns ett 
markreservat för gemensamhetsanläggning för 
gata. Åtgärden ska säkra berörda fastigheters 
in- och utfarter mot GATA1 och GATA2. 

g2 – Bestämmelsen anger att det finns 
markreservat för gemensamhetsanläggning för 
dagvatten i enlighet med 
dagvattenutredningen. 

Strandskydd 
Strandskydd som inträder vid planläggning 
upphävs för viss kvartersmark och gatumark (i 
plankartan angivet som B, E, GATA1 samt 
GATA2). Läs mer om strandskyddsdispens 
under avsnittet ” Genomförandebeskrivning - 
dispenser, anmälan och tillstånd”. 

Ändrad lovplikt, fastighetsplan 
För att samtliga fastigheter ska ha en god 
tillgänglighet finns de administrativa 
bestämmelser, a1 och a2, vilket reglerar att 
GATA2 måste vara utbyggd innan de berörda 
fastigheterna kan ges bygglov. Bestämmelsen 
a1 anger att bygglov inte får ges för bebyggelse 
som överstiger 50 m2 förrän GATA2 är 
utbyggd. Bestämmelsen a2 anger att bygglov 
inte får ges för bostadshus förrän GATA2 är 
utbyggd.  
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NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Grönområden inom planområdet (del av 
Hökerum 7:7 och Hökerum 7:78) föreslås 
planläggas som park- eller naturområden och 
innebär mindre justeringar från hur området 
tidigare varit planlagt. Områdena beskrivs mer 
utförligt var för sig nedan.  
 
Området väster om den befintliga bebyggelsen 
ovanför badplatsen (se bild 3) är i detaljplanen 
Hökerum 7:1 1971-12-14 planlagt som ett 
parkområde med yta avsedd för lekplats och 
bollplan. Dessa planer har aldrig genomförts 
och området används som ett naturområde. 
Området föreslås därför planläggas som 
NATUR. Inga höga naturvärden har noterats 
inom naturområdet. En del av Hökerum 7:7 
och 7:78 planläggs som bostad för att 
möjliggöra en utökning av befintliga 
intilliggande bostadsfastigheter samt tillskapa 
nya byggrätter.  
 

 
Bild 3. Naturområde. 
 

Inom naturområdet (se bild 4) finns det ung 
skog av al och björk med kraftig 
undervegetation. I detaljplanen Hökerum 7:1 
1971-12-14 är området planlagt som ett 
parkområde med yta avsedd för lekplats. 
Parken har aldrig anlagts och området 
fungerar idag som ett naturområde. Inga höga 
naturvärden har noterats och området föreslås 
planläggas som NATUR.  
 

 
Bild 4. Naturområde. 

 
Ett mindre område öster om Öndarpsvägen (se 
bild 5) norr om området som pekas ut för nya 
bostäder planläggs som PARK. Området är 
planlagt som park med yta avsedd för lekplats i 
detaljplanen Hökerum 7:1 1971-12-14, en 
mindre yta avsedd för parkering finns också 
inom området. Parkeringsytan används inte i 
dagsläget och då parkering främst sker inom 
respektive fastighet bedöms inte ett sådant 
behov finnas.  
 



 

ANTAGANDE   12 

SAMRÅD   12

 
Bild 5. Parkområde. 

Strandmiljön inom planområdet är till stor del 
gräsbevuxen. Det finns blottor på sina ställen 
där sand exponeras samt dungar med främst 
björk och tall. Naturinventeringen pekar på 
vikten av att den delen av planområdet inte 
bebyggs. Detta genom att området planläggas 
som PARK (se bild 6 och 7). Strandområdet 
vid den kommunala badplatsen består av 
klippt gräsmatta och stora tallar. En mindre 
yta som används som badplats planläggs som 
N1, Friluftsbad. I detaljplanen Hökerum 7:1 
1971-12-14 är strandområdet planlagt som park 
med bollplan, festplats, badplats, parkering, 
båtuppläggning och båtplats. 
 

 
Bild 6. Parkområde sydväst om badplatsen. 
 

 
Bild 7. Parkområde nordöst om badplatsen. 

Kulturmiljövärden 
Det finns en fornlämning i form av en 
stenkrets/stenrad centralt i området (se bild 
8). Den bedöms inte påverkas av detaljplanens 
genomförande eftersom detaljplanen inte 
innebär några förändringar för berörd fastighet 
från tidigare detaljplan.  
 

 
Bild 8. Fornlämning centralt i området. 

Fornlämningen inom Svedjorna ligger utanför 
planområdet i öster, även här bedöms 
åtgärderna inom planområdet inte påverka 
fornlämningen och dess värde. I övrigt är 
området bebyggt. En arkeologisk undersökning 
bedöms därför inte behövas. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte heller påverka 
riksintresset för kulturmiljövård eftersom 
området sedan 1960-talet utgjorts av 
fritidshus. De värden som beskrivs i 
värdesbeskrivningen för riksintresse för 
Vädersholm är kyrko- och borgmiljö, vilka inte 
finns inom planområdet.  
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Utökning av bostadsfastigheter 
Planen syftar bland annat till att öka befintliga 
byggrätter. Ett sätt att öka byggrätterna är att 
planlägga för mer kvartersmark med 
användningen bostäder i direkt anslutning till 
befintliga bostadsfastigheter. På så vis ges 
möjligheten för fastighetsägare att köpa till 
mer mark planlagd för bostäder. Det här 
möjliggörs för fastigheter som angränsar mot 
mark vars förutsättningar tillåter detta. Då 
planområdet pekats ut som ett LIS-område (läs 
mer om LIS under ställningstaganden) 
kommer planen även att möjliggöra för nya 
bostadsfastigheter väster om Öndarpsvägen i 
den nordöstra delen av planområdet samt norr 
om den nya vägdragningen GATA2 (se bild 9). 

 
Bild 9. Förslag på ny bebyggelse inom den mark som 
detaljplanen möjliggör för nya bostadsfastigheter. 

Placering och utformning 
Den typ av bebyggelse som tillåts inom 
planområdet är friliggande enbostadshus samt 
tillhörande komplementbyggnader. Både 
huvud- och komplementbyggnaders placering 
regleras med bestämmelserna p1 – p6 (läs mer 
om p1 – p6 på sida 8–9). Förutom p1 – p6 

bestämmelserna regleras byggnaders placering 
inom planområdet med prick- och korsmark 
(läs mer om prick- och korsmark på sida 9). 

Tillgänglighet  
För att de fastigheter som har tillfartsväg via 
Strandvägen ska kunna uppfylla kravet på 
tillgänglighet även vid höga vattennivåer 
föreslår detaljplanen att en ny gata, GATA2, 
tillsammans med g1 – markreservat för 
gemensamhetsanläggning för gata ska anläggs 
ovanför Strandvägen. Åtgärderna säkrar 
berörda fastigheters in- och utfarter så att 
fastigheterna förblir tillgängliga även när 
vattnet når en 200-årsnivå (se bild 10). Den 
plats som valts för införande av markreservat 
för gemensamhetsanläggning för gata, g1, 
bedöms som den mest lämpade för att göra så 
lite intrång på befintliga fastigheter som 
möjligt. I planområdets södra del förblir 
Öndarpsvägen, GATA1, farbar även då vattnet 
når en 200-årsnivå (se bild 11). Planförslaget 
möjliggör även för en framtida utbyggnad av 
cykelväg genom en breddning av 
Öndarpsvägen för att på sikt förbättra boendes 
och besökares tillgänglighet till badplatsen.  

 

 
Bild 10. Planområdets norra del. 
GATA2 tillsammans med g1 säkerställer tillgänligheten inom 
de östra delarna av detaljplanen. Ljusblå = zon 3, 200-årsnivå. 

 

 
Bild 11. Planområdets södra del.  
Öndarpsvägen, GATA1, översvämmas inte när vattnet når 200-
årsnivån. Ljusblå = zon 3, 200-årsnivå 
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Trygghet 
Då detaljplanen möjliggör för utökade 
byggrätter förespås området på sikt bestå av 
fler bostäder lämpade för åretruntboende 
vilket medför att fler människor vistas i 
området året om. Det kan då skapa en 
övervakande effekt inom området vilket 
bedöms ha en positiv effekt på tryggheten. 
Tryggheten i området bedöms också öka i och 
med att samhällsfunktioners och boendes 
tillgänglighet ökar.  

Barnperspektiv 
Planområdet ligger naturnära med närhet till 
badplats samt parkytor. I övrigt har området 
en låg andel trafik. Närmsta förskola finns i 
Hökerum samhälle, cirka 1,5–2 kilometer bort. 
Området saknar anslutning till gång- och 
cykelförbindelser, men detaljplanen möjliggör 
för en utbyggnad av gång- och cykelväg fram 
till badplatsen. På så sätt möjliggör 
detaljplanen att på ett säkrare sätt ta sig från 
Hökerum samhälle fram till den kommunala 
badplatsen samt till den planlagda 
idrottsanläggningen.  

Grundläggning 
En geoteknisk utredning har gjorts (daterad 
maj 2020) för att säkerställa att 
stabilitetsförhållandena i området är 
tillfredsställande. Med hänsyn till de 
begränsade lasterna, geometrin i området samt 
bedömd jordlagerföljd bedöms 
stabilitetsförhållandena vara tillfredställande 
och således behövs inga geotekniska 
restriktioner arbetas in i detaljplanen. Risken 
för skadliga sättningar bedöms som mycket 
små. Inom delområdet, där ny bebyggelse 
medges, bedöms grundläggning kunna utföras 
med platta på mark, alternativt plintar. Innan 
grundläggning ska det säkerställas att allt 
organiskt material är avlägsnat och att 
grundläggning av byggnad och ledningar sker 
frostfritt. Läs PM geoteknik för detaljplan 
Hökerum 7:7 m.fl. för mer information.  

 

 

 

Illustration 

 
Bild 12. 3D illustration över den maximalt tillåtna 
byggrätten inom planområdet. 

FRIYTOR 

Rekreation  
Området har i dagsläget höga 
rekreationsvärden som kan förstärkas 
ytterligare genom upprustning och utveckling 
av badplatsen och parkområden.  

Idrottsplats 
Inom planområdet finns en fotbollsplan som 
inte är planlagd. Denna föreslås planläggas 
som R1, idrottsplats. Idrottsplatsen planläggs 
eftersom den ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för VA. 

Friluftsbad 
Kommunen äger fastigheten Hökerum 7:74 
som inrymmer den offentliga badplatsen i 
planområdet. Skötselavtal finns mellan 
kommunen och Hökerums Väg och 
Samhällsförening. Badplatsen är idag utrustad 
med torrklosett och i samband med att nya VA-
ledningar dras fram i området skapas 
möjligheten att badplatsen upprustas med ny 
handikappanpassad vattenspolad toalett. 
Området som omfattas av badplats kommer att 
planläggas som N1, Friluftsbad. Resterande 
mark inom fastigheten som inte används som 
badplats kommer planläggas som PARK.  

 
Bild 13. Servicebyggnad vid badplatsen.   
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Vattenområden 
Inom planområdet finns befintliga småbåts- 
och badbryggor vilket det planläggs för i 
detaljplanen. Inom områden planlagda som 
W3 finns ett fåtal bryggor som funnits på 
platsen innan strandskyddsbestämmelserna 
trädde ikraft. Dessa kan då ses som tillåtna 
enligt hävd. Detaljplanen möjliggör även för 
anläggande av en båtramp i planområdets 
sydvästra del. Då strandskyddet inte avses 
upphävas inom vattenområden innebär det att 
även om åtgärden att anlägga eller bygga ut en 
brygga är planenligt kommer ärendet att 
avgöras vid framtida dispensprövning utifrån 
bestämmelserna i 7 kap. 18 b-c §§ miljöbalken. 
Beviljade strandskyddsdispenser i samband 
med anläggande av bryggor är normalt sett 
förenat med stor restriktivitet. Förvaltningens 
bedömning är emellertid att en båtbrygga 
bedöms genomförbar. För åtgärder inom ett 
vattenområde krävs också en anmälan om 
vattenverksamhet, vilket görs hos 
Länsstyrelsen.  

Strandskydd 
Enligt MB 7 kap. 18 g § gäller strandskyddet 
åter om gällande detaljplan ersätts med en ny 
detaljplan. Mogdens fritidshusområde är 
utpekat i gällande översiktsplan som ett LIS-
område ämnat för bostäder. Läs mer om syfte 
och skäl till utpekande av LIS under 
”Ställningstaganden”. 
Strandskyddet föreslås i planförslaget 
upphävas inom kvartersmark för bostäder och 
tekniska anläggningar (i plankartan angivet 
som B och E) Strandskyddet föreslås även 
upphävas för allmän platsmark, i detta fall 
områdets vägar (i plankartan angivet som 
GATA1 samt GATA2). Som särskilda skäl för 
upphävande av strandskydd åberopas p. 1, 3 
och 5 enligt MB 7 kap. 18 c-d § och motiveras 
på följande sätt;  

1. Området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften.  
 

MB 7 kap. 18 c-d § p. 1 
Motivering: 
Området är redan ianspråktaget för bland 
annat bostadsändamål, tekniska anläggningar, 

idrottsplats, badplats och gator. Enligt MB 7 
kap. 18 c-d § p. 1 ett skäl för upphävande av 
strandskydd. 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 

MB 7 kap. 18 c-d § p. 2 
Motivering: 
På den mark där detaljplanen medger ny 
bostadsbebyggelse är denna väl avskild från 
strandlinjen. Det då både vägar och befintlig 
bebyggelse avgränsar marken från 
strandlinjen. Enligt MB 7 kap. 18 c-d § p. 2 ett 
skäl för upphävande av strandskydd. 

3. Området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. 

MB 7 kap. 18 c-d § p. 3 
Motivering: 
Teknisk anläggning, E (transformatorstation 
och vattenverk), måste genom sin funktion 
inom området ligga närmare stranden än 
200m. Enligt MB 7 kap. 18 c-d § p. 3 ett skäl 
för upphävande av strandskydd. 
 
5.  Området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 
 

MB 7 kap. 18 c-d § p. 5 
Motivering: 
Områdets vägar (GATA1 och GATA2) kommer 
byggas ut och förses med vatten- och 
spillvattenledningar. Detta är ett angeläget 
allmänt intresse. Enligt MB 7 kap. 18 c-d § p. 5 
ett skäl för upphävande av strandskydd. 

 
Strandskyddet föreslås vara kvar för 
kvartersmark N1, friluftsbad, R1, idrottsplats, 
vattenområden (W1, W2, W3, W4) samt för 
natur- och parkområden (NATUR och 
PARK). Inom dessa områden krävs dispens 
från strandskyddsbestämmelserna i 
miljöbalken. Vilket betyder tillexempel att där 
detaljplanen medger brygga och båtramp 
behöver åtgärden prövas genom 
dispensärenden för att genomföra åtgärderna.  
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Området kommer ges möjlighet till att övergå 
från ett fritidshusområde till ett område med 
fler åretruntboende. Bedömningen är således 
att trafikmängden kommer att öka. Den 
beräknade ÅDT (årsdygnstrafiken) uppgår till 
cirka 350 bilar och baseras på byggrätter och 
antalet uppskattade fastigheter som medges.  

Detaljplanen föreslår att gatunätet planläggs 
som GATA1 – GATA2 med enskilt 
huvudmannaskap. Huvudmannaskapet 
föreslås inte ändras inom planområdet, vilket 
innebär att fastighetsägarna fortsättningsvis 
ansvarar för utbyggnad och förvaltning av 
gatunätet. Detaljplanen säkerställer via 
användningarna GATA1 – GATA2 att 
tillräckligt med mark avvaras för utbyggnad av 
gator med tillhörande vändplaner inom 
planområdet. Det för att uppnå en god 
tillgänglighet och en trafiksäker miljö. För att 
uppnå det krävs det att några fastigheter avstår 
eller upplåter tomtmark för vägändamål.  

Eftersom Strandvägen riskerar att svämmas 
över vid höga vattennivåer samtidigt som den 
under tiden för detaljplanearbetet fungerar 
som den enda in- och utfarten till ett flertal 
fastigheter föreslås Strandvägen kompletteras 
med en högre belägen gata, GATA2. Det görs 
för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt 
PBL 8 kap. 9 -10 §§. Den nya gatan (se bild 14) 
föreslås gå norr om fastigheterna Hökerum 
7:42-7:45, 7:69 och 7:70. För att fastigheterna 
Hökerum 7:65, 7:66 och 7:71–7:73 ska kunna 
nå den nya gatan föreslås att gatan läggs 
mellan fastigheterna Hökerum 7:68 och 7:69. 
Mindre områden av fastigheterna tas i anspråk 
för att anlägga en vändplats.  

 
Bild 14.  Ny väg som kompletterar Strandvägen. 

Andra alternativ har bedömts innebära mer 
omfattande ingrepp på fastigheter och i 
terrängen. För att behålla Strandvägen som 
den enda alternativa in- och utfarten till dessa 
fastigheter skulle vägen behövas höjas med 
minst 1,3 meter, det för att klara av 
högvattenföring. En höjning av Strandvägen 
har därmed inte heller setts som ett alternativ 
värt att gå vidare med. Strandvägen kommer 
att ligga kvar som GATA1 och användas de 
tillfällen som den inte är översvämmad.  
  
Markreservat för gemensamhetsanläggning 
planläggas mellan fastigheterna Hökerum 
7:42-7:44 och 7:46-7:47. Samt mellan 
fastigheterna Hökerum 7:69–7:70 och 7:72–
7:73 för att möjliggöra in- och utfarter för 
berörda fastigheter (se bild 15).  
 

 
Bild 15. Gemensamhetsanläggning för in- och utfarter. 

I västra delen av planområdet kommer två 
gator med vändplaner att säkerställas i 
detaljplanen. Dessa kommer gå mellan 
fastigheterna Hökerum 7:9-7:11 och 7:12-7:14 
respektive Hökerum 7:15-7:16 och 7:17 (se bild 
16). Gatorna används idag för biltrafik och 
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planläggas därför därefter. I detaljplanen 
Hökerum 7:1 1971-12-14 är gatorna bredare för 
att möjliggöra biluppställning/parkering. 
Dessa parkeringsområden har inte använts för 
avsett ändamål och föreslås därför ändras till 
kvartersmark.  
 

 
Bild 16. Vändplatser vid Öndarpsvägen. 

Mark för gatorna med tillhörande vändplaner 
säkerställs i plankartan för att det enligt PBL 8 
kap. 9 § p. 3–5 och PBL 8 kap. 10 § ska till en 
bebyggd tomt ordnas så att det finns 
anordningar som medger nödvändiga 
transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon (se bild 
17–18). Det möjliggör även för att 
sophämtning kan ske så nära fastighetsgräns 
som möjligt. Avståndet mellan bostadsentré 
och avfallsutrymme eller avlämningsplats för 
kärl- och säckavfall bör inte överstiga 50 
meter.  
 

 
Bild 17. Vändplats vid Bäckvägen. 

 
Bild 18. Vändplats vid Hökerum 7:58-7:63. 

Gång- och cykelvägar 
Gatuområdet i plankartan breddas fram till 
bron (norr om fastigheten Hökerum 7:38) för 
att möjliggöra en framtida utbyggnad av en 
gång- och cykelväg.  

Parkering 
Parkering föreslås ske dels inom respektive 
fastighet och i några fall i anslutning till 
fastigheterna. För parkeringen i anslutning till 
badplatsen möjliggörs en utökning av 
parkeringen vilket ingår i användningen N1, 
friluftsbad. I detaljplanen Hökerum 7:1 1971-
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12-14 finns parkeringsplatser planlagda mellan 
Hökerum 7:11 och 7:14 samt Hökerum 7:16 och 
7:17. Dessa nyttjas i dagsläget som 
kvartersmark och föreslås planläggas därefter 
eftersom bedömningen är att dessa inte behövs 
för att uppfylla parkeringsbehovet.  

En yta som tidigare varit planlagd som 
gatumark med möjlighet till parkeringsplatser 
finns mellan Hökerum 7:41 och 7:46, denna 
nyttjas inte idag och planläggs som PARK i 
detaljplanen. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Ökade byggrätter för befintliga fastigheter och 
nya bostäder kan innebära ökade 
trafikmängder inom planområdet. 
Trafikökningen bedöms endast vara marginell 
och en ÅDT beräknas uppgå till cirka 350 
fordon efter detaljplanens fulla genomförande. 
Hastighetsbegränsningen inom planområde är 
70 km/h vilket är bashastigheten i Sverige. 
Bedömning har gjorts att vägarnas bredd och 
karaktär inom planområdet bidrar till att 
bullernivåerna för bostadsbebyggelse hålls 
inom acceptabla nivåer. Bedömningen har 
även gjorts med hänsyn till det långa avstånd 
som råder från planområdet till närmsta 
vältrafikerade vägar. De boende styrker även 
denna bedömning då de beskriver området 
som tyst. Med beaktande av ovanstående är det 
inte motiverat att genomföra någon ytterligare 
bullerutredning för planområdet. Närliggande 
fotbollsplan bedöms inte heller orsaka 
problematik med buller för närboende då 
bedömningen är att de högsta tillåtna 
riktvärdena underskrids vid yttervägg för 
intilliggande bostäder. Läs mer under 
”Förutsättningar – Buller”.  

Översvämning- och skyfallsrisk 
Översvämning 
Området närmast sjön är utsatt för 
översvämningsrisk. En viktig åtgärd är att 
grönytor närmast sjön bevaras då vegetation 
kan fördröja, magasinera, infiltrera och 
avdunsta vatten. Även nederbörden kan 
absorberas och därav minska tillrinningen till 
sjön. De stora befintliga grönytor som återfinns 

mellan sjön och bebyggelsen planläggs som 
PARK för att bevaras.  

Två bäckar rinner in i planområdet norrifrån 
och rinner samman centralt i planområdet. 
Tidvis kan vattenflödet vara kraftigt och orsaka 
översvämningar. Där bäcken riskerar att 
översvämmas (i södra delen av fastighet 7:34 
och ner vidare mot sjön) har plankartan på 
kvartersmark försetts med prickmark samt 
bestämmelserna b1 och n1. Där bäcken rinner 
igenom fastighet 7:34 är bäckfåran djup och 
tomten är kuperad på ett sådant sätt att 
huvudbyggnaden inte bedöms riskera 
översvämmas utan vattnet rinner ytledes vid 
sidan av byggnaden. Vidare ner mot sjön 
planläggs mark som allmän platsmark PARK. 
Den typen av användning bedöms ha god 
resiliens mot översvämningar.  

 
Bild 19. Plankarta med översvämningszoner. 
Röd = Zon 4 - upp till 100-årsnivån. Orange = Zon 3 upp 
till 200-årsnivån. Gul = Zon 2 - beräknad högsta nivå. 
Mer om översvämningszoner under ”Förutsättningar – 
Översvämning- och skyfallsrisk”. 

Skyfall 
Ett skyfall om minst ett klimatanpassat 100-
årsregn får den effekt att parkområdet närmast 
sjön, PARK, samt badplatsen, N1, 
översvämmas (se bild 19). Dessa typer av 
markanvändning bedöms ha hög resiliens mot 
eventuella översvämningar.  

Länsstyrelsens översiktliga ytavrinnings- och 
lågpunktskartering (se bild 20) visar vart 
vatten riskeras att ansamlas vid kraftig 
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nederbörd. I planområdet södra del visar 
karteringen att vatten riskeras att ansamlas på 
parkeringen till idrottsanläggningen samt i 
vägdiken intill Öndarpsvägen. Där karteringen 
visar på vattenansamlingar längs sidan av 
Öndarpsvägen planläggs marken som GATA1 
och prickmark. Inom markanvändningen 
GATA1 möjliggörs marken för utökad 
dagvattenhantering i form av tillexempel 
öppna svackdiken. Sådan typ av 
dagvattenhantering kan samla samt fördröja 
vatten vid skyfall. Prickmarken inom 
kvartersmark reglerar så att inga byggnader 
uppförs i detta område.  
 

 
Bild 20. Länsstyrelsens ytavrinnings- och 
lågpunktskartering. 

Markägare har här redan startat ett 
upprustningsarbete av befintliga diken i 
enlighet med befintlig detaljplan. 

 
Bild 21. Upprustat dike inom södra delen av 
planområdet. 

Då vatten vid ett skyfall inte ansamlas på 
vägbanan av Öndarpsvägen utan på 
parkeringen till idrottsanläggning samt i 
svackdiken äventyras inte tillgängligheten till 
planlagda bostäder inom området. 
Konsekvenserna av ett skyfall inom området 
bedöms således som acceptabla.  

Vidare bedöms detaljplanen inte ha någon 
påverkan när det gäller skyfall och 
översvämning utanför planområdet. 

Stigande vatten 
För de bostadsfastigheter som återfinns inom 
riskzon 2 (mellan 200-årsnivån och beräknad 
högsta nivå) krävs det utifrån Stigande vatten 
att sannolikhetsreducerande och 
konsekvenslindrande åtgärder införs. 

Sannolikhetsreducerande 
Sannolikhetsreducering handlar om att genom 
förebyggande åtgärder minska sannolikheten 
att en översvämning inträffar och också 
minska utbredningen om den väl inträffar. 
Som sannolikhetsreducerande åtgärder inom 
kvartersmark kan egenskapsbestämmelsen n1 
räknas. Bestämmelsen reglerar så att 
avrinningen i bäcken inte minskas genom 
kulvertering. Som sannolikhetsreducerande 
åtgärder i detaljplanen kan säkerställande av 
NATUR samt PARK räknas. Detta då 
vegetation säkerställs vilket bidrar positivt till 
att binda och fördröja vatten vid höga 
vattenstånd. Då mer mark planläggs som 
allmän platsmark GATA möjliggörs det för 
utökande av öppna dagvattensystem så som 
svackdiken längs gatorna i området. 
Tillskapandet av öppna dagvattensystem är 
även det en sannolikhetsreducerande åtgärd då 
det fördröjer och omhändertar vattnet vid 
kraftiga skyfall och översvämningar.  

Konsekvenslindring 
Konsekvenslindring handlar om att lindra 
konsekvenserna om en översvämning uppstår. 
Genom att säkerställa att samhällets 
funktioner även fungerar vid en översvämning 
ses som en konsekvenslindring. Således ska 
VA-system, elförsörjning samt andra system 
inom planområdet tåla att bli översvämmade.  
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Som konsekvenslindring i detaljplanen hör 
bland annat även egenskapsbestämmelserna 
b1, byggnader ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +192,5 m 
ö.h. inte skadar byggnadens konstruktion, 
samt prick- och korsmark. 
Egenskapsbestämmelserna säkerställer att 
byggnader uppförs så att dess konstruktion 
inte tar skada vid höga vattennivåer samt att 
huvudbyggnader inte ska kunna uppföras där 
marken enligt översvämningskarteringen 
riskerar att översvämmas upp till 200-årsnivån 
(zon 3 enligt Stigande vatten).  

Genom införande av bestämmelsen g1, mark 
reserverad för gemensamhetsanläggning för 
in- och utfart, samt mark planlagd för den nya 
högre belägna gatan, GATA2 säkerställs 
tillgängligheten till samtliga fastigheter inom 
planområdet även vid hög vattenföring. 

Förvaltningen gör med införda 
sannolikhetsreducerande och 
konsekvenslindrade åtgärder bedömningen att 
tillräckliga åtgärder för att uppnå samtliga krav 
som finns listade för helårsboende i Stigande 
Vatten uppfylls. 

Närhet till lantbruksfastighet 
En del av planområdet ligger inom 500 meter 
från en lantbruksfastighet med djurhållning. 
Ett skyddsavstånd på 500 meter är det 
rekommenderade skyddsavståndet enligt 
Boverket. Avståndet på 500 meter är endast 
rekommendationer och utgör inte några 
rättsregler. Kommunen ska i varje enskilt fall 
göra en bedömning av vilken 
omgivningspåverkan verksamheten har. 
Eftersom de berörda bostäderna är befintliga 
och bostadsområdet ligger på landsbygden 
bedöms inte närheten till lantbruksfastigheten 
innebära någon konflikt. Läs mer under 
”Förutsättningar – Närhet till 
lantbruksfastighet”.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
För att minska risken för föroreningar från 
bristande avloppsanläggningar föreslås en 
utökning av verksamhetsområdet för VA. Detta 

medför att kommunen bygger ut VA inom 
området och varje fastighet ges en egen 
förbindelsepunkt för vatten och spillvatten. Till 
grund för detta finns en VA-utredning från 
2011 som förordade att stugområdet bör 
anslutas till det kommunala VA-nätet för att 
skydda Mogden och Viskan från föroreningar 
och övergödning. Åtgärden följer LAV 6§ 
(lagen om allmänna vattentjänster) där 
kommunens skyldighet att ordna 
vattentjänster slås fast. För flera fastigheter är 
dagens spillvattenhantering undermålig och 
behöver lösas för att klara gällande krav. Vid 
en ökad inflyttning till området kommer 
kraven på bra spillvattenlösningar att öka. 
Extra viktigt är att ordna bra lösningar för de 
fastigheter som riskeras att svämmas över. 
Reningsverket i Hökerum är dimensionerat för 
1300 personer. I dagsläget motsvarar antalet 
anslutna inte ens hälften av verkets kapacitet 
och det finns med god marginal utrymme att 
ansluta det nya planområdet. Med tanke på 
verkets ringa storlek, föreligger heller inga krav 
om kväverening. För att säkerställa en god och 
säker vattenförsörjning föreslås att ett helt nytt 
vattenledningsnät byggs ut i området. Läs mer 
i ”VA-utredning Mogden”. 

Dag- och dräneringsvatten 
Hantering av dagvatten ska inte ingå i 
kommunens verksamhetsområde, 
fastighetsägare ansvarar därför själva för 
dagvattenhanteringen.  
 
Dagvattenhanteringen inom området 
rekommenderas lösas med öppen 
dagvattenhantering, vilket är den lösning som 
används idag. Det kommer krävas en 
utbyggnad av dikessystemet och upprustning 
av befintliga diken. Öppna diken går idag 
utefter Öndarpsvägen och det finns möjlighet 
att bygga ut och utöka dessa inom 
användningsområdet för GATA1 och GATA2. 
Dagvatten föreslås kunna ledas i diken längs 
Öndarpsvägen för att sedan ledas ut mot sjön. 
(se bild 22).  
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Bild 22. Förslag på dagvattenhantering. sydväst om 
fastigheten Hökerum 7:38 

På västra sidan av Bäckvägen finns möjlighet 
att bygga ut diken inom användningsområdet 
för GATA1 (se bild 23).  
 

 
Bild 23. Förslag på dagvattenhantering vid Bäckvägen. 

Diken föreslås också gå norr om den nya gatan, 
vilket möjliggörs inom användningsområdet 
för GATA2. På så sätt säkerställs 
dagvattenhanteringen för det nya 
kvartersmarksområdet med användningen 
bostäder som detaljplanen möjliggör för. 
Dagvatten föreslås kunna ledas ner mot sjön 
via gatan som går ner mellan fastigheterna 
Hökerum 7:68 och 7:69. Där gatan övergår till 
parkmark rekommenderas att marken utgörs 

av sand och grus. Ett befintligt dike går även 
söder om GATA2. Det föreslås förlängas så 
dagvatten kan ledas ut mot grönområdet som 
planläggs som PARK i östra delen av 
planområdet (se bild 24).  
 

 
Bild 24. Förslag på dagvattenhatering, gul=föreslagen 
grusbädd. 

För Öndarpsvägen i de nordöstliga delarna av 
planområdet, som leder in mot fastigheten 
Hökerum 7:60, rekommenderas ett dike gå 
norr om gatan. Dagvattnet leds därifrån 
västerut för att sedan följa Öndarpsvägen söder 
ut ner i området. Fastigheterna Hökerum 7:59 
och 7:60 rekommenderas att släppa sitt 
dagvatten i den gröna passagen mellan 
fastigheterna (se bild 25).  
 

 
Bild 25. Förslag på dagvattenhantering. 

Diken kan även behövas i fastighetsgränser 
mellan befintliga fastigheter för att skapa goda 
möjligheter till avledning av dagvatten i 
framtiden. Detta gäller främst i de norra och 



 

ANTAGANDE   22 

SAMRÅD   22

mellersta delarna av området där det sluttar 
och fastigheterna ligger tätt. Erforderliga 
områden för dagvattenhantering har avsatts 
som markreservat för 
gemensamhetsanläggning för dagvatten inom 
kvartersmark. Inom vissa delar av området 
finns även diken som kan rustas upp. Läs mer 
om dagvatten i ”VA-utredning Mogden”. 

El, tele, bredband och värme 
Fastigheterna inom planområdet är idag 
anslutna till el och tele och planeras även att 
anslutas till fiber.  

Avfall 
För att det ska vara lätt för boende att lämna 
sitt avfall bör avfallsutrymme ligga så nära 
bostäderna som möjligt. Avståndet mellan 
bostadsentré och avfallsutrymme eller 
avlämningsplats för kärl- och säckavfall bör 
inte överstiga 50 meter men får avgöras från 
fall till fall beroende på lokala förhållanden. 
För att sophämtning ska möjliggöras vid 
fastighetsgräns för bostäder säkerställer 
detaljplanen att vändplaner (anpassade efter 
större fordon) ges den plats de ytmässigt 
kräver. 

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning föreslås lösas med 
alternativsystem.   
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STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN & UTPEKANDE AV 
LIS-OMRÅDE 
Vid starten för framtagandet av detaljplanen 
följdes den då gällande översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun (antagen 2015-10-29). 
Översiktsplanen pekade då ut planområdet 
som ett LIS-område. Syftet med utpekandet 
som LIS-område var att möjliggöra för 
utveckling av befintligt fritidshusområde och 
bostäder på landsbygden i strandnära lägen. 
Exploatering i området skapar förutsättningar 
för bostäder i ett attraktivt läge med sjöutsikt. 
Ett skäl till att Mogdens fritidshusområde 
pekades ut som LIS är att det möjliggör för 
upprätthållandet av kommunal service i 
Hökerum. Ett annat skäl är att det aktuella 
området var av ett sådant slag och har en så 
begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
Vilket går i linje med MB 7 kap. 18 e §.  

ULRICEHAMN 2040 
I arbetets slutskede för detaljplanen antogs, 
2022-02-24, en ny översiktsplan för 
Ulricehamns kommun, Ulricehamn 2040. 
Även den nya översiktsplanen pekar ut aktuellt 
område som ett LIS-område. Detaljplanens 
syfte går således även i linje med den nya 
översiktsplanen och dess planer för 
utvecklingen av området. 

DETALJPLAN 
För planområdet finns det två gällande 
detaljplaner: Hökerum 7:1 1971-12-14 och 
Hökerum 7:7 1987-04-24. Detaljplanen från 
1971 reglerar den minsta tomtytan till 700 m2 
och den maximala byggnadsytan till 50 m2. 
Detaljplanen från 1987, som omfattar en 
mindre del av det aktuella planområdet 
reglerar den minsta tomtytan till 900 m2 och 
den maximala byggnadsytan till 75 m2 samt 
uthus/garage till högst 25 m2. 

 

 

 

RIKSINTRESSEN 

Kulturmiljövård 
Hela planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård, Vädersholm (Härna och 
Södra Vings socken). Det eftersom 
fornlämningsmiljön avspeglar områdets 
framträdande roll under järnåldern och dess 
strategiska betydelse under medeltiden. 
Uttryck för riksintresset är bland annat 
storhögar, gravfält, ensamliggande gravar, 
runstenar, Södra Vings kyrka från 1100-talet 
och Vädersholms medeltida borgruin.  

 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Området ligger inom primär och sekundär 
skyddszon för Hökerums vattenskyddsområde, 
och tertiär skyddszon för Öresjös 
vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter 
fastställdes av kommunfullmäktige § 21 2006-
03-27 och innebär i korthet att tillstånd från 
berörd tillsynsmyndighet krävs vid schaktning, 
pålning, underjordsarbete och dylikt. 
 

 
Bild 26. Röd = primär skyddszon, blå = sekundär 
skyddszon, lila = tertiär skyddszon.   

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap. råder generellt strandskydd 
100 meter vid sjöar och vattendrag för att 
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv 
samt för att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Mogden gäller utökat 
strandskydd med 200 meter. Strandskyddet 
sträcker sig från strandlinjen både ut i vattnet 
och upp på land. Enligt MB 7 kap. 18 g § gäller 
strandskyddet åter om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet sluttar från norra gränsen ner 
mot sjön Mogden. De delarna av området som 
ligger längre ner mot sjön är mycket flacka och 
grundvattnet ligger högt i området. 
Strandområdet är öppet och gräsbevuxet 
blandat med högvuxna tallar och lövträd. 
Naturen består i huvudsak av skog med glest 
stående lövträd där björk dominerar. De flesta 
träden är förhållandevis klena. Fältskiktet 
förefaller gödselpåverkat med bland annat 
maskrosor. Området har en stark mänsklig 
prägel och innebär att de biologiska värdena 
inom området är generellt låga. Vissa delar av 
området har dock ett lite högre värde eller 
värden som har potential att utvecklas i 
framtiden.  

Naturvärden 
Den västra delen av planområdet är utpekat 
som område för regionalt värdefulla 
odlingslandskap i Länsstyrelsens kartdatabas. 
Utpekandena är generella och omfattar stora 
vidsträckta områden. 
Naturvärdesinventeringen beskriver att 
området har potential att utveckla högre 
naturvärden i framtiden. Idag finns relativt 
gamla tallar som om de lämnas för fri 
utveckling har potential att utveckla högre 
värden. Strandmiljön i sig är värdefull med 
blottade, exponerade ytor som är miljöer för 
den primära torrmarksfaunan.  

 
Bild 27. Tallar sydväst om badplatsen. 

Geoteknik  
Enligt kommunens jordkarta består marken av 
blockighet, morän och sand. Information från 
SGI:s Vägledning ras, skred och erosion visar 
att strandlinjen består av hög eroderbarhet. 
Marken närmast Mogden består av ej fastmark 
och de övre liggande områdena av fastmark 
(se bild 28). Uppskattat jorddjup till berg är 
som mest 20–30 meter och i vissa delar 10–20 
meter (se bild 29). 
 

 
Bild 28. Rosa = ej fastmark, grönt = fastmark. Kartbild: 
SGI Vägledning Ras, skred och erosion. 

 

 
Bild 29. Uppskattat jorddjup. Grönt = 0 meter, gult = 3–
5-meter, orange = 5–10 meter, rött (ljus) = 10–20 meter, 
rött (mörk) = 20–10 meter. Kartbild: SGI Vägledning 
Ras, skred och erosion. 
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Enligt PM geoteknik för detaljplan Hökerum 
7:7 m.fl. visar SGU:s digitala jordkarta att 
undersökningsområdet består av sandig 
morän, alternativt sand. Markytan i områdena 
med fastmark sluttar generellt med en lutning 
som varierar mellan 1:10 och 1:20. Ställvis kan 
det förekomma lutningar på upp mot 1:5. I 
områdena som utgörs av sand är sluttningen 
mycket flack och sjön Mogden är i området 
mycket långgrund.  

Bedömd jordlagerföljd utifrån kartmaterial och 
platsbesök, lutningarna i området och de 
begränsade lasterna från planerade byggnader 
gör att stabiliteten i området bedöms vara 
tillfredsställande enligt gällande krav och 
normer. Risken för skadliga sättningar bedöms 
vara mycket små. Enligt erfarenhet från 
boende har ingen husägare haft problem med 
sättningar. 

Bergteknik 
På enstaka platser inom planområdet går berg 
i dagen som flacka hällar. Utöver hällarna finns 
ett fåtal jordslänter bevuxna med gräs eller av 
tät vegetation. I södra delen av planområdet 
finns en slät bergsbrant (bild 30). Berget är 
rundslipat med få sprickor.  
 

 
Bild 30. Bergsbrant inom planområdet. 

Utanför planområdet finns fler bergsbranter 
liknande den inom planområdet. Enstaka 
stenblock finns på flack mark utanför 

planområdet (bild 31). Bedömning har gjorts 
att det därmed inte föreligger någon risk för 
blockutfall eller bergras för befintliga 
förhållanden inom eller närmast utanför 
detaljplaneområdet. 
 

 
Bild 31. Stenblock på flack mark. 

I samband med eventuella sprängningsarbeten 
skall fortlöpande bergbesiktningar med 
avseende på risk för bergras, blockutfall och 
behov av eventuella förstärkningsåtgärder 
utföras. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet enligt Länsstyrelsens EBH-stöd. 

Radon 
Planområdet ligger inom ett område med 
isälvsmaterial och är klassat som 
normalriskområde för radon.  

Fornlämningar 
Området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård och centralt i planområdet 
finns en fornlämning i form av en 
stenkrets/stenrad. Fornlämningen vid 
Svedjorna som utgörs av en runristning och 
gravfält ligger utanför planområdet i öster. 
Väster om planområdet finns fornlämningar i 
form av stensättningar.   
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Totalt finns det 59 befintliga bostadsfastigheter 
och av dessa är sju fastigheter obebyggda. 
Majoriteten av den befintliga bebyggelsen har 
växt fram under 1950- och 60-talet, men även 
nyare bebyggelse finns inom området. På 
grund av ett nu upphävt beslut från Miljö- och 
byggnämnden 2010-04-06 tillkom några 
byggnader på 160 m2 respektive 220 m2.  
 
Bostadsfastigheterna varierar i storlek men 
majoriteten av fastigheterna är omkring 800–
1200 m2. Det finns dock cirka fem fastigheter 
som är omkring 700 m2 samt nio fastigheter 
som är 1300–1700 m2 och två fastigheter som 
är 2000 m2 respektive 2300 m2.  
 

 
Bild 32. Befintlig bebyggelse samt gällande plankarta. 

Skola, affär, vård 
Avståndet till närmaste förskola (Hökerum 
förskola) är 1,4 kilometer och avstånd till låg- 
och mellanstadieskola, Hökerumsskolan 
(årskurs F-6), är 1,8 kilometer. Avståndet till 
högstadieskola, Ätradalsskolan i Timmele 
(årskurs 7–9) är cirka 13 kilometer. Avståndet 
till Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn är cirka 
15 kilometer. Även vårdcentral återfinns i 
centrala Ulricehamn. En mindre 
livsmedelsaffär finns i Tolkabro cirka 5 
kilometer bort och större livsmedelsaffär finns 
i centrala Ulricehamn. 

Återvinningsstation 
En mindre återvinningsstation finns 2 
kilometer från planområdet på Brovallavägen i 
Hökerum. En större återvinningscentral finns 
norr om tätorten Ulricehamn och ligger cirka 
20 kilometer från planområdet. 

FRIYTOR 

Vattenområden 
Mogden har ett maximalt djup på 3,5 meter, 
dock är sjön till största delen betydligt 
grundare. En badbrygga och två båtbryggor 
finns inom planområdet.  

Rekreation 
Den offentliga badplatsen har goda möjligheter 
till lek och rekreation. I övrigt är området 
mycket naturnära och omfattas av flera stora 
naturområden. Runt sjön Mogden går en 
markerad vandringsled. Inom planområdet i 
anslutning till bostäderna i väst ligger 
fotbollsplanen Slottsvallen.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Området nås via Slottsvägen som ansluter till 
väg 1829 inne i Hökerum samhälle. Strax 
innan planområdet börjar övergår Slottsvägen 
till Öndarpsvägen, vilken sedan är huvudgata 
inom planområdet. Planområdet kan även nås 
norrifrån, även då från Öndarpsvägen via väg 
1829. Väg 1829 har en ÅDT på 1400 fordon 
fram till Slottsvägen och ingår i Trafikverkets 
begrepp ”det mindre vägnätet” vilket betyder 
att begränsande medel för investerings- och 
underhållsåtgärder finns. Vägarna inom 
planområdet förvaltas av Hökerum–Öndarps 
samfällighetsförening och har en ÅDT på cirka 
250 fordon. Huvudvägarna är belagda med 
asfalt medan de mindre anslutningsvägarna är 
grusade.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom 
planområdet. 

Kollektivtrafik 
Avståndet till närmaste hållplats är 1,3 
kilometer och området saknar enligt gällande 
översiktsplan tillräcklig närhet till 
kollektivtrafik. 

Parkering 
I byggnadsplan Hökerum 7:1 1971-12-14, finns 
flera mindre ytor inom planområdet utpekade 
som parkering, men endast några av dessa ytor 
används idag som parkering. En parkering 
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ligger i anslutning till den offentliga 
badplatsen. Inom fyra olika områden i 
planområdet finns servitut för parkering.  

Rättigheter för väg och parkering 
Inom planområdet finns servitut där berörda 
fastigheter har rätt att använda områden som 
väg och parkering. Servituten är till förmån 
för: (1) Hökerum 7:15, 7:17, (2) Hökerum 7:19-
7:22, (3) Hökerum 7:35 och 7:36 samt (4) 
Hökerum 7:43-7:45 och 7:70. I samtliga fall 
belastar servituten Hökerum 7:78.  

Skötsel av allmän platsmark  
I samband med en anläggningsförrättning som 
genomfördes 2003 bildades två 
gemensamhetsanläggningar. Den ena 
gemensamhetsanläggningen består av 
befintliga vägar, diken, slänter, mötesplatser 
samt parkeringsplatser och den andra består 
av vattenledningar. Anläggningarna förvaltats 
av Hökerum-Öndarps samfällighetsförening. 
Fastighetsägare i området har förvärvat den 
allmänna platsmarken inom planområdet och 
avser förvalta den genom 
samfällighetsföreningen Mogdens Strand. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Inget trafikbuller förekommer i eller i 
anslutning till planområdet och vägarnas 
hastighet begränsas till 70 km/h och har en 
ÅDT på cirka 250 fordon. Idrottsanläggningar 
likställs med industribuller och enligt 
Naturvårdsverkets regelverk är de högsta 
tillåtna riktvärdena från idrottsanläggningar 
vid yttervägg för intilliggande bostäder 50 
dB(A) 06:00-18:00 och 45 dB(A) 18:00-22:00 
(se tabell 1).  
 
Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan 
verksamhet. 

Leq dag Leq kväll Leq natt Lördag, söndag, 
helgdag

(06-18) (18-22) (22-06) (06-22)

50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)  

Översvämning- och skyfallsrisk 
Stigande vatten 
Området närmast sjön är utsatt för 
översvämningsrisk och ligger inom riskzon 4–
2 enligt Länsstyrelsens rapport Stigande 
vatten (se bild 33). Inom riskzon 4 (100-
årsnivå) ska delårs-, besöks- samt 
helårsboende undvikas. Inom riskzon 3 (200-
årsnivå) kräver delårs- och besöksboende 
sannolikhetsreducerade åtgärder och 
helårsboende bör undvikas. Inom riskzon 2 
(beräknade högsta nivå) kräver delårs-, 
besöks- och helårsboende 
sannolikhetsreducerade åtgärder. 

 
Bild 33. Zoner och nivåer enligt Stigande vatten. 

För helårsboende i Stigande Vatten ska 
följande punkter uppnås.  

 Funktionen ska fungera vid en 
översvämning. 

 Säkerställ tillgängligheten för 
människor. 

 Säkerställ att byggnaden fungerar. 
 Säkerställ att kommunalteknisk 

försörjning fungerar. 

Översvämning 
Sweco Energuide AB har på beställning av 
Ulricehamns kommun tagit fram en 
översvämningskartering med tillhörande 
rapport med avseende på den del av Viskan 
som rinner igenom kommunen. Då Viskan 
rinner igenom sjön Mogden har resultat från 
karteringen kunnat nyttjas i detaljplanearbetet. 
Nedan följer kartskikt (bild 34) från 
karteringen där zonerna från Stigande vatten 
implementerats och redovisas över 
planområdet. 
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Bild 34. Översvämningskartering Sweco 2014. 
Röd = Zon 4 - upp till 100-årsnivån. Orange = Zon 3 upp 
till 200-årsnivån. Gul = Zon 2 - beräknad högsta nivån.  
 
Nio fastigheter ligger delvis inom 200-
årsnivån, zon 3 där helårsboende och delårs- 
och besöksboende kräver 
sannolikhetsreducerade åtgärder, samt 100-
årsnivå, zon 4 där besöks- och delårsboende 
kräver sannolikhetsreducerade åtgärder och 
helårsboende ska undvikas. Dessa fastigheter 
är: Hökerum 7:41, 7:46-7:48, 7:65, 7:66 och 
Hökerum 7:71–7:73. Fastigheterna är 
lokaliserade strax norr om Strandvägen och 
det är dess södra del närmast sjön, som enligt 
karteringen riskeras att översvämmas när 
vattnet når en 100- och 200-årsnivå. Enligt 
översvämningskarteringen ligger varken 
befintliga huvudbyggnader eller 
komplementbyggnader inom 200-årsnivån 
inom planområdet (se bild 35–37).  
 

 
Bild 35. Översvämningskartering Sweco 2014. 
Ljusblå = zon 3, 200-årsnivå. 

 
Bild 36. Översvämningskartering Sweco 2014. Norra 
delen av planområdet. Inga byggnader inom 200-
årsnivån. Ljusblå = zon 2, 200-årsnivå. Blå=zon 3, 100-
årsnivå. 

 
Bild 37. Översvämningskartering Sweco 2014. Södra 
delen av planområdet. Inga byggnader inom 200-
årsnivån. Ljusblå = zon 2, 200-årsnivå. Blå=zon 3, 100-
årsnivå. 

Den framtagna rapporten med tillhörande 
översvämningskarteringen visar att ”beräknad 
högsta nivå”, zon 2 enligt Stigande vatten, når 
till en nivå av ca 192,3 m ö.h. och aldrig över 
192,4 m ö.h. (se bild 38).  Av rapporten 
framgår att ingen återkomsttid går att ange, 
den ligger dock i storleksordningen 10 000 år.  

 
Bild 38. Detaljbild från framtagen 
översvämningskartering. 
Gult = beräknad högsta nivå, zon 2. 
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Två bäckar rinner in i planområdet norrifrån 
och rinner samman centralt i planområdet. 
Tidvis kan vattenflödet vara kraftigt och orsaka 
översvämningar inom den södra och centrala 
delen av planområdet där bäcken rinner ut i 
Mogden och 150–200 meter uppströms. 

 
Skyfall 
Utgångspunkten för områdets påverkan av 
skyfall baseras på framtagen 
översvämningskartering, Länsstyrelsens 
översiktliga ytavrinnings- och 
lågpunktskartering samt topologin generellt i 
området. Ett skyfall om minst ett 
klimatanpassat 100-årsregn får den effekt att 
vatten ansamlas i parkområdet närmast sjön, 
badplatsen, parkeringen till 
idrottsanläggningen samt i svackdiken intill 
norra delen av Öndarpsvägen.  

 
Bild 39. Strandvägen. Vid översvämning. 

 
Bild 40. Strandvägen. Torrt förhållande. 

 
Bild 41. Bäcken vid fastighet 7:34. Vid översvämning. 

 
Bild 42. Bäcken vid fastighet 7:34. Torrt förhållande. 
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Tillgänglighet  
Enligt översvämningskarteringen förblir 
Öndarpsvägen farbar då vattnet når en 200-
årsnivå (se bild 11 sidan 13). Däremot 
översvämmas Strandvägen vid en sådan nivå 
(se bild 10 sidan 13).  

Närhet till lantbruksfastighet 
Omkring 22 fastigheter ligger inom 500 meter 
från en lantbruksfastighet, belägen väster om 
planområdet. Djurhållningen består av cirka 
150 stycken nötkreatur. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Vattenfrågan i området löses idag genom 
Hökerum-Öndarps samfällighetsförening som 
har en allmän anslutning till vattennätet. 
Spillvattenhanteringen inom området sker till 
övervägande del med trekammarbrunnar av 
varierande ålder på respektive fastighet. Det 
förekommer även ett antal slutna tankar i 
området. I början av 1990-talet inventerades 
avloppen inom området och informationen är 
fortfarande aktuell. Vissa fastighetsägare har 
åtgärdat sina avlopp efter denna inventering 
och ungefär 34 fastigheter har avlopp anlagda 
efter 1997. År 2020 bedöms avloppen vara 
mellan 9–19 år gamla.  

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen inom området sker till 
största del genom öppna system. 
Dagvattenledningar förekommer endast på 
korta sträckor och då främst när dagvattenet 
leds under vägarna i området. Inom 
planområdet finns diken av varierande kvalitet 
utefter de flesta vägarna. Allt dagvatten leds till 
sjön Mogden.  

Det finns även en bäck som avvattnar högre 
liggande naturmarksområden. Bäcken rinner 
genom området och korsar tomtmark och 
rinner under ett befintligt hus. Strandvägen 
som löper närmast sjön samt de lägre delarna 
av Öndarpsvägen översvämmas regelbundet 
vilket innebär problem med 
dagvattenhanteringen i dessa delar av 
området. 

El och tele. 
Planområdet är idag anslutet till el och tele. 

Avfall 
Sophämtning sker vid entréer till varje 
delområde genom att fastighetsägare kör ner 
soptunnor till Öndarpsvägen.  
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UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING  
Kommunen har gjort en behovsbedömning och 
bedömt att genomförandet av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Varken någon enskild faktor eller faktorernas 
samlade effekter bedöms vara så omfattande 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs för 
att undersöka och utvärdera konsekvenserna 
av planens genomförande. Genom att området 
ansluts till kommunalt VA kommer den 
negativa påverkan på miljön att minska.  
 
Samråd med Länsstyrelsen har skett 2017-07-
05.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är 
lämpliga för några arter i 
artskyddsförordningen. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN  
Genomförandet av detaljplanen innebär ett 
högre utnyttjande av marken då den medger 
större byggrätter. Till största del bevaras de 
befintliga grönytorna inom området, 
planförslaget bedöms därmed innebära en 
effektiv hushållning med mark och vatten. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖMÅLEN 
Här listas hur planförslaget på ett översiktligt 
sätt förhåller sig till 5 av Sveriges totalt 16 
miljömål. 

• God bebyggd miljö. Säkerställer god 
bebyggd miljö med större resursutnyttjande av 
mark som redan är ianspråktagen och som 
anpassas efter marken och platsens 
förutsättningar. 

• Ingen övergödning. Minskar belastningen 
på Mogden i och med påkoppling på det 
kommunala va-nätet. 

• Levande sjöar och vattendrag. Minskar 
belastningen på Mogden i och med påkoppling 
på det kommunala va-nätet. 

• Ett rikt växt- och djurliv. Eftersom planen 
reglerar redan ianspråktagen mark och 
säkerställer natur- och parkmiljöer inom 
området, speciellt närmast sjön, bevaras den 
biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Där 
marken redan är bebyggd medges större 
byggrätter vilket leder till ett bättre 
resursutnyttjande av marken men som 
samtidigt ses påverka växt och djurliv 
marginellt. 

• Grundvatten av god kvalité. Detaljplanen 
säkrar upp grundvattnet inom området som 
vattenresurs för Hökerum då 
infiltreringsresurserna ersätts genom 
påkoppling till reningsverket. Hökerum-
samhälle får sitt dricksvatten från det 
befintliga vattenverk som säkerställs i 
planområdets södra del. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT  
Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas. Detta då området har en 
begränsad trafikmängd och ligger naturnära 
med en hög luftgenomströmning.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
BULLER 
Detaljplanen kommer att innebära ökade 
trafikmängder i och med att området möjliggör 
för permanentbostäder. Trafikökningen 
bedöms dock inte vara så stor att gällande 
miljökvalitetsnormer för trafikbuller kommer 
att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Sjön Mogden bedöms ha en måttlig ekologisk 
status. Gällande kemisk ytvattenstatus är 
Mogden ej klassad förutom de överskridande 
ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter, 
dessa överskrids generellt i svenska sjöar. En 
anslutning till kommunalt VA bedöms utgöra 
en förbättring jämfört med de enskilda 
avloppsanläggningar som förekommer inom 
planområdet. Belastningen på sjön Mogden i 
avseende på kväve och fosfor kommer minska. 
En översiktlig beräkning utifrån de befintliga 
förutsättningarna i fritidshusområdet visar att 
ca 17 kg total-fosfor och ca 85 kg total-kväve 
tillförs sjön per år. Det kan i sin tur jämföras 
med Hökerums reningsverk som avger 7–15 kg 
total fosfor per år vilket tillförs Viskan 
nedströms. 

Den biologiska statusen bedöms bli 
oförändrad. Båtrampen som möjliggörs i 
områdets södra del kan ha en negativ lokal 
inverkan på biologin. I dagsläget sker 
båtiläggning ”okontrollerat” så en specifik plats 
för iläggning kan i slutändan ses som positivt. 

Grundvattenstatusen för planområdet 
(SE641659-135107) har god kvantitativ status 
och god kemisk grundvattenstatus. 
Miljökvalitetsnormer bedöms därför inte 
påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.  
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ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Åtgärder för att hantera att inga väsentliga 
översvämningsskador ska uppkomma är att 
byggnader ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +192,5 m 
ö.h. inte skadar byggnadens konstruktion. 
Detta ger möjlighet för området att svämmas 
över vid höga sjönivåer utan att egendom 
skadas. Kvartersmark som riskeras att 
översvämmas när vattnet når en 200-årsnivå 
har på plankartan fått bestämmelsen korsmark 
– endast komplementbyggnader får placeras. 
Det säkerställer då att inga huvudbyggnader 
byggs på mark som riskerar att svämmas över 
vid sådana nivåer. För att säkra 
tillgängligheten till bebyggelsen kommer också 
Strandvägen kompletteras med en ny gata och 
gemensamhetsanläggning för gata högre upp i 
området.  
 
Planområdet består till stor del av grönytor 
som ligger mellan sjön och bostadshusen som 
kan absorbera, infiltrera och fördröja vatten 
vid höga flöden och därav minska risken för 
översvämning. Genom utbyggnad och 
utökning av öppna system för dagvatten kan 
också risken för höga flöden minska i 
planområdet.  

NATURVÄRDEN 
Inom området finns inga utpekade 
naturvärden och vissa av de värden som 
bedöms kunna skapas i framtiden ligger inom 
mark som planläggs som natur- eller 
parkmark.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Viktiga uttryck i riksintresset för 
kulturmiljövård är storhögar, gravfält, 
ensamliggande gravar, runstenar med mera. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
skada riksintresset eftersom området är 
ianspråktaget och inga av de kvalitéer som 
beskrivs i riksintresset finns inom området. 
Endast en mindre yta längs med Öndarpsvägen 
samt en yta norr om den nya vägdragningen 
möjliggör för ytterligare bostäder. En 
stenkrets/stenrad har påträffats inom 
planområdet och i övrigt finns en fornlämning 
inom Svedjorna utanför planområdet.    

STRANDSKYDD 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet 
upphävs för kvartersmark och gatumark inom 
planområdet. Detta då marken tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften samt att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. Det anses vara 
angeläget att kunna reglera den befintliga samt 
tillkommande bebyggelsen.  

DAGVATTENHANTERING  
Dagvatten föreslås lösas med öppna system 
genom att bygga ut och utöka de befintliga 
dikena i området. Erforderliga områden inom 
kvartersmark har avsatts för 
dagvattenhantering som markreservat för 
gemensamhetsanläggning för dagvatten. 
 
Dessa lösningar kommer innebära en minskad 
risk för förorening och övergödning i Mogden 
och Viskan, samt en förbättrad 
dagvattensituation. Bedömningen är att 
dagvatten kan hanteras lokalt och inte kommer 
vara förorenat eftersom området endast utgörs 
av bostadsbebyggelse. Eftersom 
dagvattenhanteringen inte kommer ingå i 
kommunens verksamhetsområde kommer 
fastighetsägare ansvara och bekosta en 
utbyggnad av dagvattensystemet.  

VATTEN OCH AVLOPP 
Området föreslås ingå i verksamhetsområdet 
för VA. Det innebär att en anslutningskostnad 
för kommunalt VA kommer bli aktuell för 
samtliga fastighetsägare. Fastighetsägare blir 
betalningsskyldiga när en förbindelsepunkt för 
vatten och spillvatten meddelats. 
Fastighetsägare ansvarar själva för 
ledningsdragning från förbindelsepunkten till 
sitt hus. Då anläggningskostnader riskerar att 
kraftigt överstiga intäkterna kan en särtaxa bli 
aktuell, vilket innebär en förhöjd 
anslutningsavgift. Frågan om särtaxa kan 
UEAB pröva först efter att ett 
verksamhetsområde för VA upprättats.  
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SKYDDSAVSTÅND TILL 
LANTBRUKSFASTIGHET 
Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 
500 meter för bostäder från lantbruksfastighet 
med djurhållning. Dessa rekommendationer 
gäller främst när områden planläggs för ny 
bebyggelse. I detta fall finns omkring 22 
bostäder på ett avstånd mindre än 500 meter. 
Eftersom planområdet är beläget på 
landsbygden där verksamheter med 
djurhållning är mer eller mindre accepterat 
bedömer kommunen att det befintliga 
avståndet inte utgör någon konflikt. 

PLANSTRIDIG BEBYGGELSE 
Då ett stort antal befintliga huvudbyggnader i 
gällande detaljplan är planstridiga har 
rubricerad detaljplan som syfte att så långt 
som möjligt planlägga dessa så det blir 
planenliga. Rubricerad detaljplan medför dock 
att två byggnader förblir planstridiga. Det på 
grund av p1 - bestämmelsen. De planstridiga 
huvudbyggnaderna återfinns på fastigheterna 
7:14 och 7:17, se bild 43 och 44. Då dessa 
huvudbyggnader antingen är placerade precis 
intill- samt en bit över fastighetsgränsen ses 
dessa även som ohjälpliga med en annan typ av 
placeringsbestämmelse.  

 
Bild 43. Hökerum 7:14   Bild 44. Hökerum 7:17 

En konsekvens av planstridig bebyggelse är att 
bygglov för ombyggnation av befintlig byggnad 
som strider mot planbestämmelsen inte kan 
beviljas. På de ställen där markens 
förutsättningar tillåter det möjliggör 
detaljplanen för fastighetsägarna att, genom 
fastighetsreglering, undanröja planstridighet 
med placering av huvudbyggnader. Fastigheter 
som med fastighetsreglering kan göras 
planenliga är: Hökerum 7:14 och 7:17. På så vis 
kan alla befintliga huvudbyggnader bli 
planenliga inom planområdet. 

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 
Huvudparten av vägnätet i området ingår i 
gemensamhetsanläggningen Hökerum GA:1, 
vilken kommer omprövas i en 
lantmäteriförrättning som bekostas av berörda 
fastighetsägare. För berörda fastighetsägare 
kommer även kostnader för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar tillkomma. Utöver 
det kan lantmäterikostnader för ombildning av 
fastigheter tillkomma för berörda fastigheter. 
Om flera fastigheter förvärvar mark kan 
ansökan om fastighetsreglering samordnas för 
att hålla nere kostnaderna. 

GATUNÄT OCH TRAFIK 
Detaljplanen möjliggör för större byggrätter 
vilket kan leda till att fler väljer att bo i 
området året runt. Det i sin tur får fler att röra 
sig till och från området. Bedömningen är att 
de befintliga gatorna kommer ha kapacitet för 
att hantera den förväntade trafikökningen. 
Detaljplanen möjliggör också en breddning av 
vägområdet för att möjliggöra en gång- och 
cykelväg.   

Eftersom fastighetsägarna ansvarar för 
utbyggnad och förvaltning av gatunätet 
kommer anläggandet av en ny gata samt 
skötsel och underhåll av befintliga gator 
bekostas av fastighetsägare. Detta görs i 
enlighet med andelstal som beslutas av 
lantmäteriet. Det innebär att de boende som 
bedöms ha nytta av vägen kommer få bekosta 
utbyggnaden av den. För att uppfylla krav på 
tillgänglighet till fastigheterna behöver den nya 
gatan (GATA2) vara utbyggd innan större 
byggrätter kan medges för de berörda 
fastigheterna. Vissa fastigheter kommer 
behöva avstå eller upplåta mark för 
vägändamål. 

BULLER 
Detaljplanen kommer att innebära ökade 
trafikmängder i och med att det möjliggörs för 
fler fastigheter samt ökade byggrätter vilket 
kan medföra att fler väljer att bo i området året 
om. Trafikökningen bedöms dock inte vara så 
stor att gällande riktvärden för buller kommer 
att överskridas.  
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PLANALTERNATIV 
Planförslaget ger möjlighet till större 
byggrätter vilket bättre stämmer överens med 
förutsättningarna och efterfrågan i området. 
Planförslaget innebär att de allra flesta av de 
sedan tidigare planstridiga befintliga 
huvudbyggnaderna blir planenliga då 
detaljplanen får laga kraft. Ökade byggrätter 
samt planenliga huvudbyggnader kan bidra till 
att fastigheterna inom planområdet generellt 
antas stiga i värde. Om planområdet byggs ut i 
enlighet med förslaget innebär det att området 
på sikt kan ändra karaktär från 
fritidshusområde till villaområde. 
Genom att nya byggrätter tillskapas förväntas 
anslutningsavgifterna för VA bli lägre i 
området då kostnaderna kan fördelas på fler 
anslutna fastigheter. 
För att samtliga fastigheter ska uppfylla 
tillgänglighetskravet även vid höga 
vattennivåer planeras det för en ny gata 
ovanför Strandvägen. Mark säkerställs åt 
områdets gator med tillhörande vändplaner så 
att dessa ska få plats att byggas ut på ett bra 
sätt. Genom en förtätning av området kommer 
andelen gröna ytor minska.  

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att byggrätterna 
fortsättningsvis begränsas till 50–75 m2. En 
stor andel befintliga byggnader fortsätter vara 
planstridiga. Nollalternativet innebär också att 
ingen ny gata byggs och tillgängligheten till 
fastigheterna i de strandnära områdena förblir 
inskränkt på grund av översvämningarna. 
Utbyggnaden av kommunalt VA är inte en del 
av planprocessen och därför kan 
fritidshusområdet ändå anslutas till 
kommunalt VA, för att hantera den negativa 
miljöpåverkan från enskilda avloppslösningar.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING  
Detaljplanens genomförande innebär stora 
kostnader för fastighetsägare. Bedömningen är 
dock att större byggrätter och en förtätning 
kommer motivera de höga kostnaderna. Större 
byggrätter innebär en värdeökning och fler 
fastigheter innebär att kostnaden för 
kommunalt VA fördelas på fler fastigheter. Den 
nya detaljplanen innebär också att de allra 

flesta huvudbyggnaderna blir planenliga samt 
att tillgängligheten säkerställs till samtliga 
fastigheter inom planområdet. Sammantaget 
bedöms detaljplanens genomförande bidra till 
en positiv utveckling av området. 
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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 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen får 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. Detaljplanen får inte 
ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva 
detaljplanen om ändringen är nödvändig på 
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, 
vilka inte kunde förutses vid den ursprungliga 
planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. 
Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Hökerum 7:53 och Hökerum 
7:74 ägs av Ulricehamns kommun. Övriga 
fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 
Fullständig redovisning av fastighetsägare och 

rättighetshavare framgår av den till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

 
Bild 45. Kommunala fastigheter (rött) inom 
planområdet. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. 
 
Detaljplanen föreslår att enskilt 
huvudmannaskap, även fortsättningsvis, ska 
gälla. Det enskilda huvudmannaskapet innebär 
att det är fastighetsägarna inom planområdet 
som ska ansvara för finansiering, anläggande 
och framtida drift och underhåll av allmän 
plats.  

 
Ett av skälen till att enskilt huvudmannaskap 
föreslås är att det idag gäller enskilt 
huvudmannaskap inom hela planområdet. Det 
har även funnits en tradition av enskilt 
huvudmannaskap i kommunens kransorter, till 
exempel gäller enskilt huvudmannaskap i 
angränsande ort Hökerum. Det finns sedan 
tidigare en fungerande samfällighetsförening 
som idag sköter vägar, slänter, mötesplatser, 
parkeringar samt vattenledningar.  
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Ansvarsfördelning 
Ansvaret för utbyggnad, drift och underhåll av 
teknisk infrastruktur, allmän platsmark och 
kvartersmark fördelas på nedanstående sätt. 

Ulricehamns Energi AB (UEAB)  
 Det allmänna VA-ledningsnätet exkl. 

dagvattenhantering. 
 Elförsörjning. 
 Eventuellt optofiber. 

Ulricehamns kommun  
 Kvartersmark med ändamålet N1, 

friluftsbad. 

Fastighetsägare 
 Allmän platsmark med ändamålen PARK, 

NATUR och GATA1 och GATA2. 
 Dagvattenhantering. 
 Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark. 

Fjärrvärme i Hökerum  
 Eventuellt fjärrvärme. 

Översiktlig tidplan  
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
påbörjas efter att detaljplanen fått laga kraft 
och kommunfullmäktige tagit beslut om att 
utöka verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Utbyggandet av kommunalt 
vatten och avlopp bedöms kunna genomföras 
inom den satta genomförandetiden. 
 
Ianspråktagande av mark för allmän plats, som 
ännu inte utgör gemensamhetsanläggning, 
PARK och NATUR samt nya och ombyggda 
gator kan tidigast ske efter ett beslut av 
Lantmäteriet i en anläggningsförrättning. 
Motsvarande gäller även för ianspråktagande 
av mark för de gemensamma utfartsvägarna, 
markerat med planbestämmelsen g1. Processen 
med utbyggnad och iordningställande av 
allmän platsmark inom planområdet förutsätts 
drivas av fastighetsägarna själva. De ökade och 
nya byggrätter som planen medger, kommer 
vara möjliga att realiseras först efter det att 
vissa gator byggts ut så att kravet på 
tillgänglighet uppfylls. Beroende på intresse 
och efterfrågan kan utbyggnads- och 

exploateringstakten komma att variera inom 
planområdet. En fullständig utbyggnad av 
detaljplanen bedöms emellertid kunna 
inrymmas inom den satta genomförandetiden. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Detaljplanen utgör underlag för de 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för 
planens genomförande. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och 
rättighet, se tabell 2 på sida 43. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning krävs för att 
fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. 

Kvartersmark för bostadsändamål 
Detaljplanen möjliggör för nya 
bostadsfastigheter att bildas genom 
avstyckning samt för befintliga fastigheter att 
utökas med ytterligare mark. Under 
planarbetet har det från flera fastighetsägare 
framförts önskemål om att i detaljplanen skapa 
möjligheter för markköp. I detaljplanen har 
önskemålen tillgodosetts genom att, där det 
bedömts lämpligt, ändra markanvändningen 
från allmän plats till kvartersmark. För att 
bibehålla en enhetlighet i kvartersbildningen 
har denna möjlighet även tillskapats utanför 
några fastigheter där man inte uttryckligen 
framfört detta önskemål. Fastigheter som får 
möjlighet att utökas redovisas i tabell 2 på 
sidan 43.  

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på 
initiativ av berörda fastighetsägare. Avtal där 
man reglerar villkoren för marköverlåtelsen 
förutsätts kunna träffas mellan berörda 
fastighetsägare när detaljplanen fått laga kraft. 

Överlåtelseavtalen måste därefter följas upp 
med en ansökan om fastighetsbildning (som 
söks hos Lantmäteriet). Om markköpen 
samordnas och marköverföringarna genomförs 
i samma lantmäteriförrättning, kan 
förrättningskostnaderna förväntas bli lägre för 
respektive fastighet. 
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Kvartersmark för teknisk anläggning 
Kvartersmarken med ändamålet teknisk 
anläggning, E, föreslås avstyckas från den 
privatägda fastigheten Hökerum 7:78 och bilda 
en egen fastighet i överensstämmelse med 
detaljplanen. Det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) föreslås 
teckna ett köpekontrakt med ägaren till 
Hökerum 7:78 för att sedan ansöka om 
avstyckning hos Lantmäteriet och bekosta 
åtgärden. 

 
Bild 46. Del av fastigheten Hökerum 7:78 som är 
 avsatt för teknisk anläggning, E. 

Gemensamhetsanläggningar 
I samband med genomförandet av detaljplanen 
kommer bildande av nya och/eller omprövning 
av befintliga gemensamhetsanläggningar 
krävas för att lösa framtida utbyggnad, skötsel 
och drift av allmän platsmark samt 
dagvattenhantering inom planområdet.  

Allmänt om gemensamhetsanläggningar 
Till en fastighet kan det ibland krävas eller 
vara önskvärt med tillgång till anläggningar 
utanför den egna fastighetens gränser, till 
exempel vägar, lekplatser, båtbryggor. 
Tillgången till en anläggning utanför den egna 
fastigheten kan då exempelvis lösas med 
servitut. 

Om det är flera fastigheter som har nytta av 
anläggningen så kan det vara lämpligt att bilda 
en gemensamhetsanläggning. I samband med 
bildandet av gemensamhetsanläggningen 
(anläggningsförrättning) tas ett flertal beslut, 

ett av dem är beslut om andelstal för de 
deltagande fastigheterna. Andelstalen reglerar 
vad fastigheten ska betala för 
iordningställandet av anläggningen (andelstal 
för utförande) samt dess framtida skötsel 
(andelstal för drift). Andelstalen är normalt 
inte kopplade till den omfattning som den 
nuvarande ägaren av en fastighet använder 
anläggningen, utan andelstalen ska spegla en 
”normalanvändare” av den aktuella 
fastighetstypen. Andelstalet sätts efter vad som 
bedöms vara rimligt för till exempel en 
helårsbostad.  

Förvaltning av en gemensamhetsanläggning 
kan skötas antigen genom en delägar-
förvaltning eller i en samfällighetsförening 
beroende på antalet ingående fastigheter. I 
anläggningsförrättning fastställs även stadgar 
för den förening som skapas för att hantera 
framtida förvaltning av en 
gemensamhetsanläggning. 

De fastighetsägare som vill vara med i en 
gemensamhetsanläggning har rätt att ansöka 
om anläggningsförrättning. Efter beslut på 
föreningsstämma har även en 
samfällighetsförening rätt att ansöka om 
omprövning av gemensamhetsanläggning. I en 
anläggningsförrättning prövar Lantmäteriet att 
villkoren i anläggningslagen (1973:1149) är 
uppfyllda. 

De fastighetsägare som upplåter mark till en 
gemensamhetsanläggning kompenseras 
ekonomiskt. Storleken på den ersättning som 
ska tilldelas ägare till en fastighet som belastas 
av gemensamhetsanläggning bestäms antingen 
av de berörda fastighetsägarna eller av 
Lantmäteriet i samband med 
anläggningsförrättningen.  
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Befintliga gemensamhetsanläggningar inom 
planområdet 
Gemensamhetsanläggningarna Hökerum GA:1 
och Hökerum GA:2 bildades 2003, akt 1491–
338.  Hökerum GA:1 utgörs av befintliga vägar 
uppdelade i fyra sektioner Huvudvägen, 
Strandvägen, Bäckvägen-Bergvägen samt 
Västra vägen. Utöver vägen inryms även 
parkeringsplatser, diken, slänter och 
mötesplatser i gemensamhetsanläggningen. 

Hökerum GA:2 består av befintliga 
huvudvattenledningar. Ledningarna går från 
vattenverket på fastigheten Hökerum 7:53 till 
respektive delägande fastighets 
nedstigningsbrunn. 

Anläggningarna förvaltas av Hökerum-
Öndarps samfällighetsförening. 

 
Bild 47. Förrättningskarta som redovisar Hökerum GA:1 
och dess sektioner. 

 
Bild 48. Förrättningskarta som redovisar Hökerum 
GA:2. 

Omprövning av Hökerum GA:1 
Den allmänna platsmarken GATA1 och 
GATA2 medför att befintligt vägnät behöver 
utökas och befintlig gemensamhetsanläggning 
omprövas för att överensstämma med 
detaljplanen.  

Markreservat för gata, g1, föreslås att 
inkluderas i omprövning av befintlig 
gemensamhetsanläggning och bestå som en 
sektion där endast de fastigheter som har 
direkt nytta av planbestämmelsen, g1, får 
andelstal för utförande. Den plats som valts för 
införande av markreservat för 
gemensamhetsanläggning för gata, g1, bedöms 
som den mest lämpade för att göra så lite 
intrång på befintliga fastigheter som möjligt. 

En ansökan om omprövning av 
gemensamhetsanläggningen enligt 
anläöggningslagen 35 § skickas in till 
Lantmäteriet av berörd samfällighetsförening. 
Förrättningskostnaden fördelas mellan ägarna 
av fastigheterna som har del i 
gemensamhetsanläggningen. 

Nybildande av gemensamhetsanläggning för 
park och natur 
Förrättning som utfördes år 2003 behandlade 
inte bildandet av gemensamhetsanläggning för 
de grönområden som finns i de gällande 
detaljplanerna. Det innebär att det för 
närvarande, i anläggningslagens mening, 
saknas en ordnad förvaltning av 
grönområdena. 
 
Samfällighetsföreningen Mogden Strand har 
förvärvat större delar av området som 
planläggs som allmän plats inom planområdet 
med syftet att äga och förvalta området. 
Genomförandemöjligheterna för natur och 
parkmarken bedöms därför vara goda. Den 
slutgiltiga bedömningen utförs däremot av 
Lantmäteriet i förrättning och dess tillhörande 
villkorsprövningar för bildande av 
gemensamhetsanläggning.  
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Nybildande av gemensamhetsanläggning för 
dagvatten 
En gemensamhetsanläggning för 
dagvattenhantering föreslås inrättas och 
ansöks på begäran av fastighetsägarna. På 
plankartan har mark bl.a. avsatts för 
markavvattning genom planbestämmelsen, g2.  

Upphävande av Hökerum GA:2 
Befintlig gemensamhetsanläggning, Hökerum 
GA:2, bör upphävas med hänsyn att 
kommunens verksamhetsområde utvidgas till 
att inkludera planområdet och kommunal 
vatten- och avloppsanslutning kommer 
erbjudas i området. Efter utbyggnad fyller inte 
Hökerum GA:2 längre sin funktion och en 
upplösning kan föreslås av förvaltande 
samfällighet. Vid upplösning av befintlig 
gemensamhetsanläggning, Hökerum GA:2, 
kan de fastighetsägare som är belastade av 
ledning bli ersättningsskyldig enligt 40 a § 
anläggningslagen till de andra fastighetsägarna 
som ingår i gemensamhetsanläggningen. En 
ersättning kan därav anses skäligt för att täcka 
upp en eventuell värdehöjning som den 
tidigare belastade fastigheten tillgodoser sig 
efter att inte längre vara belastad av en 
gemensamhetsanläggning. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behovet 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

Ledningsrätt 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-områden) har avsatts på 
plankartan, främst för utbyggnad av det 
kommunala VA-nätet. Inom u-området får det 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra anläggande, 
drift- eller underhåll av ledningarna. För 
områden utlagda som u-område kan rättighet 
för ledningar tryggas antingen genom 
avtalsservitut eller genom ledningsrätt.  

Officialservitut 
Officialservitut för gata och parkering bildades 
i samband med bildandet av 
gemensamhetsanläggningarna Hökerum ga:1 
och GA:2. Detaljplanen föreslår att servituten 
ska upphävas och införlivas i Hökerum ga:1 i 
samband med att gemensamhetsanläggningen 
omprövas.  

 
Bild 49. Servitut för väg och parkering (a & b) 

 

 
Bild 50. Servitut för väg och parkering (c & d). 
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Avtal m.m. 
Flera typer av avtal kan komma att bli aktuella. 
Marköverlåtelser inom kvartersmark bedöms 
kunna genomföras genom frivilliga 
överenskommelser. I samband med att nya 
gemensamhetsanläggningar inrättas eller 
befintliga ombildas kommer mark behöva tas i 
anspråk för till exempel utbyggnad av gator 
och dagvattenanläggningar. För att underlätta 
genomförandet kan berörda fastighetsägare 
träffa överenskommelser som reglerar till 
exempel ersättning till berörd markägare, 
andelstal och fördelningen av 
förrättningskostnader. 

UEAB avser att teckna avtalsservitut med 
berörda markägare och 
samfällighetsföreningar om 
ledningsförläggning för kommunalt VA.  

DISPENSER, ANMÄLAN OCH 
TILLSTÅND 
Detaljplanen möjliggör anläggandet av bryggor 
och en båtramp, men då strand- och 
vattenområdena omfattas av strandskydd 
behövs strandskyddsdispenser. Den som avser 
att bygga, ändra eller åtgärda något inom ett 
strandskyddat område till exempel anlägga 
brygga eller båtramp ska, förutom att ha 
rådighet över vatten- och markområdet, 
kontakta Miljöenheten i Ulricehamns kommun 
för information beträffande ansökan om 
strandskyddsdispens. En brygga kan även vara 
anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

För utfyllnad, grävning, dikning, anläggande 
av bryggor med mera inom ett vattenområde 
krävs anmälan om vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen enligt MB 11 kap. 9 §. 

Förutsättningar för startbesked 
Nya byggnader och tillbyggnader kan generellt 
inte få startbesked innan en anslutningspunkt 
till det kommunala VA-nätet finns upprättad 
för fastigheten.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Öndarpsvägen som går genom området är en 
asfalterad väg med en fullgod standard även 
för åretruntboende. Strandvägen fungerar som 
utfart för ett tiotal fastigheter. Vägen drabbas 
regelbundet av översvämningar och innebär att 
flertalet av dessa fastigheter saknar fungerande 
utfartsvägar. Detaljplanen möjliggör för 
utbyggnad av en ny gata i ett mer höglänt läge. 
Utbyggnad av nya gator kommer kräva 
markintrång vilket redovisas i tabell 2 på sidan 
43. 

Detaljplanen medger en utbyggnad av 
vändplaner vilket innebär att gatorna ska 
iordningställas till en standard som även ska 
möjliggöra sophämtning på tvärgatorna. För 
närvarande sker uppställning och hämtning av 
sopkärl vid entréerna till varje delområde. 

El, tele och bredband 
Detaljprojektering av el, tele och fiber 
genomförs av ansvarigt bolag. Då delar av 
planområdet riskerar att översvämmas ska 
elförsörjning samt andra system inom 
planområdet tåla att bli översvämmade. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Utbyggnaden av kommunalt VA kan påbörjas 
efter att kommunfullmäktige tagit beslut om 
att utöka verksamhetsområdet för det 
kommunala VA-nätet. Detta utförs när 
detaljplanen fått laga kraft. Då delar av 
planområdet riskerar att översvämmas ska VA-
system inom planområdet tåla att bli 
översvämmade. 

UEAB tar ut avgift för anslutningar till VA-
nätet och fastighetsägare blir 
betalningsskyldiga när en förbindelsepunkt är 
upprättad och meddelad till fastighetsägaren. 
Avgiften varierar bland annat beroende på 
tomtytans storlek. Fastighetsägare ansvarar 
själva för ledningsdragning från 
förbindelsepunkten till sitt hus. Enligt 31 § i 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
ska särtaxa tas ut när kostnaden att ansluta en 
fastighet i beaktansvärd omfattning avviker 
från det normala. Frågan om särtaxa kan 
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UEAB pröva först efter att 
verksamhetsområdet för VA är upprättat.  

Dagvattenhanteringen kommer inte ingå i 
kommunens verksamhetsområde och berörda 
fastighetsägare behöver därför ansvara och 
bekosta en utbyggnad av dagvattensystemet 
inom planområdet.  

Grundläggning 
Med hänsyn till de begränsade lasterna, 
geologin i området samt bedömd jordlagerföljd 
bedöms stabilitetsförhållandena vara 
tillfredställande. Risken för skadliga sättningar 
bedöms som mycket små. Inom planområdet, 
där ny bebyggelse medges, bedöms 
grundläggning kunna utföras med platta på 
mark, alternativt plintar. Innan grundläggning 
ska det säkerställas att allt organiskt material 
är avlägsnat och att grundläggning av byggnad 
och ledningar sker frostfritt. Läs PM geoteknik 
för detaljplan Hökerum 7:7 m.fl. för mer 
information. Generellt ska bebyggelse inte 
uppföras utan först undersöka de lokala 
grundläggningsförhållandena.  

Byggnad ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +192,5 
meter över havet inte skadar byggnadens 
konstruktion. Vilket regleras med 
bestämmelsen b1 på plankartan. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Ekonomiska konsekvenser för 
kommunen 
Kommunen har bekostat framtagandet av 
detaljplanen. Planavgift tas därför ut i 
samband med att fastighetsägare inom 
planområdet söker bygglov. Avgiften beräknas 
efter gällande taxa. 

Ingen driftkostnad tillkommer efter 
genomförandet av planen för Ulricehamns 
kommuns räkning. Fastighetsägare inom 
området står för utbyggnad och skötsel av 
gatumark och även iordningsställande samt 
skötsel av park- och naturmark. 

Ekonomiska konsekvenser för det 
kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får kostnader för 
utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya 
anslutningspunkter, vilka finansieras genom 
uttag av anslutningsavgifter. 

Ekonomiska konsekvenser för privata 
fastighetsägare 
Fastighetsägarna bekostar samtliga åtgärder 
inom den egna fastigheten, vilket bland annat 
innefattar lovpliktiga åtgärder och eventuella 
lantmäteriförrättningar. Utöver nämnda 
kostnader tillkommer även anslutningsavgifter 
för el, fiber och VA med fler. 

För fastigheter inom planområdet tas 
planavgift ut i samband med bygglov. Den som 
bygger får i normalfallet betala följande 
avgifter: planavgift, bygglovsavgift, avgift för 
nybyggnadskarta, utsättningsavgift och 
lägeskontroll. Fastighetsägarna skall även 
bekosta åtgärder utanför den egna fastigheten 
så som bildande/omprövning av 
gemensamhetsanläggningar. Detaljplanen 
medger en utökad byggrätt samt möjliggör för 
vissa fastigheter att avstycka flera 
bostadsfastigheter inom den egna fastigheten. 
Detta har en värdestegrande påverkan på 
fastigheterna inom planområdet. För mer 
information om ekonomiska konsekvenser för 
respektive fastighet se tabell 2 på sidan 43. 
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Tabell 2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga 
konsekvenser och 
marköverföringar 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 
Hökerum 7:7 
Privatägd 

Del av allmän platsmark på 
fastighet planläggs som bostad 
och möjliggör att del av 
fastigheten kan överlåtas till 
berörda bostadsfastigheter.   
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
mark.  

Hökerum 7:9 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 35 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
100 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  

Hökerum 7:10 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 20 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
15 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:11 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
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beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:12 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 25 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
440 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:13 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 20 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:14 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
140 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:15 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 30 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
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500 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:16 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
135 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:17 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 25 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
490 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:18 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
540 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
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dagvattenanläggning. andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:19 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
515 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:7)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:20 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
390 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:21 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
210 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:22 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:23 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
500 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:24 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:26 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
400 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:27 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
160 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
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gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:28 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
400 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:29 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
110 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:30 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
460 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:31 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
415 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
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Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:32 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:33 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
560 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:34 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:35 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
245 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78).  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:36 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
175 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:37 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
175 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:38 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
110 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
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Hökerum 7:39 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:40 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:41 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
300 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:42 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
45 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
 
 

Hökerum 7:43 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
180 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
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Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:44 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
210 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:45 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
225 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 

Hökerum 7:46 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:47 Fastigheten kan komma att Kostnader för inrättande/  
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Privatägd beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:48 
Privatägd 

Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 
Fastigheten kan utökas med ca 
70 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:49 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
95 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:50 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
170 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 

 



 

ANTAGANDE   54 

SAMRÅD   54

anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:51 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
280 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:52 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
350 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:57 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:58 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
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bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:59 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:60 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
15 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:61 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:62 
Privatägd 

 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:63 
Privatägd 

Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 70 kvm som 
planlagts som gata. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
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Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

gata. 

Hökerum 7:64 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:65 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:66 
Privatägd 

Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

 

Hökerum 7:67 
Privatägd 

Fastigheten kan utökas med ca 
185 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
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dagvattenanläggning. 
 

andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Hökerum 7:68 Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
150 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 

Hökerum 7:69 Fastigheten kommer behöva 
upplåta/avstå ca 60 kvm som 
planlagts som gata. 
 
Fastigheten kan utökas med ca 
160 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
 
 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:70 Fastigheten kan utökas med ca 
200 kvm som planlagts som 
kvartersmark. (del av Hökerum 
7:78)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Eventuellt upphävande av 
servitut för väg och parkering.  
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata.  
 
Eventuell ersättning för 
upphävande av servitut. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
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underjordiska ledningar. 

Hökerum 7:71 Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
gata. 
 
Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:72 Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:73 Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 
 
Markreservat för att möjliggöra 
dragning av allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Intrångsersättning för att 
del av fastigheten tas i 
anspråk för utbyggnad av 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  
 

Hökerum 7:74 
Kommunalt ägd 

Fastigheten kommer 
upplåta/avstå ca 3000 kvm som 
planlagts som allmän 
platsmark, park. (del av 
Hökerum 7:78) 
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 
förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 

Ersättning för mark.  

Hökerum 7:78 
Privatägd 

Fastigheten kan komma upplåta 
ca 7500 kvm som planlagts som 
kvartersmark. 
 
Del av allmän platsmark på 
fastighet planläggs som bostad 
och möjliggör att del av 

Kostnader för markförvärv 
och lantmäteriförrättning. 
 
Kostnader för inrättande/ 
ombildning/utbyggnad av 
gemensamhetsanläggning/ar 
(där fastighetens andel av 

Eventuell ersättning för 
mark. 
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fastigheten kan överlåtas till 
berörda bostadsfastigheter.   
 
Förvärv av del av 
bostadsfastigheter där 
vägområde gör intrång på 
bostadsfastigheter.  
 
Fastigheten kan utökas med ca 
3000 kvm som planlagts som 
allmän platsmark. (del av 
Hökerum 7:74)  
 
Fastigheten kan komma att 
beröras av en eller flera 
anläggningsförrättningar för 
inrättande/ombildning av 
gemensamhetsanläggningar för 
gator, natur/parkmark eller för 
dagvattenanläggning. 

förrättningskostnaderna, 
kostnad för genomförande 
av utbyggnad av respektive 
anläggning samt fastighetens 
andel i kostnaderna för 
anläggningarnas framtida 
drift och underhåll kommer 
bestämmas i samband med 
respektive förrättning). 
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidhusområde, har varit föremål för granskning 
enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 21 oktober – 18 november. 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 samhällsbyggnadskontor på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Ett allmänt informationsmöte ägde rum i Hökerums skolas matsal den 2 november 2021.  

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

Handlingar skickas till kommunstyrelsen för beslut om antagande. 

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

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
5. Hökerum Öndarps Samfällighetsförening & Mogdens Strand 
6. Privatperson 1 
7. Privatperson 2 
8. Privatperson 3 

 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner


4 (12) 

Ändringar efter granskning  
 
Sedan granskningsförslaget har detaljplanen i huvudsak reviderats inom följande punkter: 
 
Utförande 

Den angivna höjden för bestämmelsen b1 var 193 m ö.h. i granskningsförslaget till ny 
detaljplan. Efter en noggrannare översyn till vilken höjd ”beräknat högsta nivå” når i 
framtagen översvämningskartering justeras höjden på b1 bestämmelsen till 192,5 m ö.h. 
Detta då karteringen visar att ”beräknat högsta nivå” når till en nivå av ca 192,3 m ö.h. och 
aldrig över 192,4 m ö.h. Enligt den översvämningskartläggning som ligger till grund för 
detaljplanen framgår att ingen återkomsttid går att ange, den ligger dock i storleksordningen 
10 000 år. Förvaltningen har gjort bedömningen att höjden på ”beräknad högsta nivå” ska 
ses som nästintill ouppnåbar och emellertid inte styra höjden på bestämmelsen b1 mer än 
vad rubricerad detaljplan nu ämnar att göra. Planbeskrivningen har tillförts med 
förtydligande text under rubriken ”Planförslag”. Även en förtydligande kartbild där 
markhöjder tillsammans med ”beräknat högsta nivå” har tillförts under avsnittet 
”Förutsättningar”.  
 
Vattenområden 

Plankartan har efter granskningen reviderats med ytterligare ett W1 området. Ändringen har 
tillkommit där bäcken mynnar ut i sjön Mogden, strax öster om badplatsen i planområdets 
mellersta del. Vattenområdet var i granskningsförslaget planlagt som W2. Ändringen har 
gjorts för att detaljplanens utformning nu bättre möjliggör för vad som i praktiken anses 
möjligt att kunna genomföras. Det med hänseende till bygglov och dispens från 
strandskyddet. Plankartan har förtydligats med att dispens från strandskyddet krävs för 
anläggande av bryggor. 

Utöver nämnda punkter kan även andra mindre justeringar skett i plankartan samt 
planbeskrivningen efter granskningsskedet. 
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Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas och kommenteras de yttranden som framförts under granskningstiden.  
Några av frågorna och synpunkterna har i denna sammanställning sammanfattats eller 
förtydligats. 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Översvämning 

 Utifrån underlaget går det att utläsa att inga bostadshus riskerar att översvämmas 
upp till 200-årsnivån. Ett antal byggnader ligger dock inom zon 2, d.v.s. mellan 200-
årsnivån och beräknad högsta nivå. Kommunen skriver själva i planbeskrivningen att 
dessa kräver sannolikhetsreducerande åtgärder. Utifrån Stigande vatten krävs det 
också konsekvenslindrande åtgärder inom denna zon. Kommunen behöver 
komplettera underlaget med vilka åtgärder som vidtas och om de bedöms tillräckliga. 

 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen har tillförts med vilka 
sannolikhetsreducerande- och konsekvenslindrande åtgärder som vidtas samt 
förvaltningens bedömning utav dessa.  
 
Sannolikhetsreducerande 
Sannolikhetsreducering handlar om att genom förebyggande åtgärder minska 
sannolikheten att en översvämning inträffar och också minska utbredningen om 
den väl inträffar. Som sannolikhetsreducerande åtgärder inom kvartersmark 
kan egenskapsbestämmelsen n1 räknas. Bestämmelsen reglerar så att 
avrinningen i bäcken inte minskas genom kulvertering.  
Som sannolikhetsreducerande åtgärder på allmän plats i detaljplanen kan 
säkerställande av NATUR samt PARK räknas. Detta då vegetation säkerställs 
vilket bidrar positivt till att binda och fördröja vatten vid höga vattenstånd. Då 
mer mark planläggs som allmänplatsmark GATA möjliggörs det för utökande 
av öppna dagvattensystem så som svackdiken längs gatorna i området. 
Tillskapandet av öppna dagvattensystem är även det en 
sannolikhetsreducerande åtgärd då det fördröjer och omhändertar vattnet vid 
kraftiga skyfall och översvämningar. 
 
Konsekvenslindring 
Konsekvenslindring handlar om att lindra konsekvenserna om en översvämning 
uppstår. Genom att säkerställa att samhällets funktioner även fungerar vid en 
översvämning ses som en konsekvenslindring. Således ska VA-system, 
elförsörjning samt andra system inom planområdet tåla att bli översvämmade.  
Som konsekvenslindring i detaljplanen hör bland annat även 
egenskapsbestämmelserna b1, byggnader ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +192,5 m ö.h. inte skadar byggnadens 
konstruktion, samt prick- och korsmark. Egenskapsbestämmelserna 
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säkerställer så att byggnader uppförs så att dess konstruktion inte tar skada vid 
höga vattennivåer samt att huvudbyggnader inte ska kunna uppföras där 
marken enligt översvämningskarteringen riskerar att översvämmas upp till 
200-årsnivån (zon 3 enligt Stigande vatten).  
Genom införande av bestämmelsen g1, mark reserverad för 
gemensamhetsanläggning för in- och utfart, samt mark planlagd för den nya 
högre belägna gatan, GATA2 säkerställs tillgängligheten till samtliga 
fastigheter inom planområdet även vid hög vattenföring. 
 
Förvaltningen bedömer således, med nämnda kompletteringar, att samtliga 
krav som finns listade för helårsboende i Stigande Vatten uppfylls;  

 Funktionen ska fungera vid en översvämning. 
 Säkerställ tillgängligheten för människor. 
 Säkerställ att byggnaden fungerar. 
 Säkerställ att kommunalteknisk försörjning fungerar. 

 
Säkerställa anläggningar 

 Kommunen skriver att området ska förses med ett VA-system som tål översvämning 
men Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fler system som behöver säkerställas, 
t.ex. elförsörjning. Det bör säkerställas att samtliga anläggningar som krävs för att en 
bostad ska kunna användas som bostad är säkrade för extremväder i tillräcklig 
utsträckning. 

 
Kommentar: Kompletteras. VA-system, elförsörjning samt andra system inom 
planområdet ska anläggas så att dessa tåls att bli översvämmade. 
Planbeskrivningen tillförs med förtydligande text. 

 
b1 

 I underlaget framgår att inga bygglov beviljas för nya bostäder med en lägre färdig 
golvhöjd än +193,5 m ö.h. kring Mogden. Kommunen bör tydligare redovisa vad det 
motsvarar för återkomsttid gällande översvämningar. 

 
Kommentar: Kompletteras. Den angivna höjden för bestämmelsen b1 var 193 
m öh. i granskningsförslaget till ny detaljplan. Efter en noggrannare översyn till 
vilken höjd ”beräknat högsta nivå” når i framtagen översvämningskartering 
justeras höjden på b1 bestämmelsen till 192,5 m ö.h. Detta då karteringen visar att 
”beräknat högsta nivå” når till en nivå av ca 192,3 m ö.h. och aldrig över 192,4 m 
ö.h. Enligt den översvämningskartläggning som ligger till grund för detaljplanen 
framgår att ingen återkomsttid går att ange, den ligger dock i storleksordningen 
10 000 år. Förvaltningen har gjort bedömningen att höjden på ”beräknad högsta 
nivå” ska ses som nästintill ouppnåbar och emellertid inte styra höjden på 
bestämmelsen b1 mer än vad rubricerad detaljplan nu ämnar att göra. 
Planbeskrivningen har tillförts med förtydligande text under rubriken 
”Planförslag”. Även en förtydligande kartbild där markhöjder tillsammans med 
”beräknat högsta nivå” har tillförts under rubriken ”Förutsättningar”.  
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Skyfall 
 Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med en kortfattad beskrivning av 

konsekvenserna av ett skyfall. Kommunen skriver att ett skyfall får effekten att 
parkområdet närmast sjön och badplatsen översvämmas och att detaljplanen inte 
bedöms ha någon påverkan när det gäller skyfall utanför planområdet. Utifrån 
Länsstyrelsens översiktliga ytavrinnings- och låg-punktskartering ser det dock ut att 
kunna bli vissa problem längs med Öndarpsvägens norra sida vid badplatsen. 
Karteringen är grov och förenklad men kan ändå ge vissa indikationer var 
vattenansamlingar kan uppstå.  
 

1. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga vad deras bedömning 
baseras på. 
 
2. Redovisa underlag som beskriver konsekvenserna av ett skyfall med t.ex. 
lågpunkter och ytavrinningsvägar.  
 
3. Det behöver framgå tydligare att konsekvenserna vid ett skyfall är acceptabla 
när det gäller påverkan på planområdet och tillgänglighet. 

Kommentar: Kompletteras.  

1. Förvaltningens bedömning om områdets påverkan av skyfall baseras på 
framtagen Översvämningskartering, Länsstyrelsens översiktliga ytavrinnings- 
och låg-punktskartering samt den generella topologin i området.  

2. Enligt Länsstyrelsens översiktliga ytavrinnings- och lågpunktskartering kan 
vatten vid ett skyfall antas ansamlas på parkeringen till idrottsanläggningen 
samt i svackdiken intill norra delen av Öndarpsvägen. Parkeringen till 
idrottsanläggningen är grusad och har därmed god genomsläpplighet. Där 
karteringen visar på vattenansamlingar längs den norra delen av 
Öndarpsvägen planläggs marken som GATA och prickmark. Inom 
markanvändningen GATA möjliggörs marken för utökad dagvattenhantering i 
form av tillexempel öppna svackdiken. Sådan typ av dagvattenhantering kan 
samla samt fördröja vatten vid skyfall. Prickmarken reglerar så att inga 
byggnader uppförs i detta område. Markägare har även börjat att rusta upp 
befintliga diken i enlighet med befintlig detaljplan. Text och bild har tillförts 
planbeskrivningen under rubriken ”Skyfall”. 

3. Då vatten vid ett skyfall inte ansamlas på vägbanan av Öndarpsvägen utan 
på parkeringen till idrottsanläggning samt i svackdiken äventyras inte 
tillgängligheten till planlagda bostäder inom området. Det finns även en väg 
norrifrån in till området vilket tryggar tillgängligheten ytterliggare. 
Konsekvensen av ett skyfall inom området bedöms således som acceptabla. 
Bedömningen delas även av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
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Strandskydd 
 Länsstyrelsen efterfrågade en motivering kring varför upphävandet av strandskydd 

inom område med användningen ” N1” badplats samt ” R1” idrott behövs och på vilket 
sätt detta är förenligt med strandskyddets syften. En allmän badplats utgör en del av 
de syften som strandskyddet avser att säkerställa. Platsen kan dock bebyggas med 
vissa byggnader som är förenlig med användningen om strandskyddet är upphävt. 
Kommunen behöver därför motivera behovet av att upphäva strandskyddet inom 
dessa två användningsområden gentemot alternativet att ansöka om 
strandskyddsdispens för de åtgärder som anses behövas. 

 
Kommentar: Kompletteras. Strandskyddet upphävs inte för kvartersmark 
med användningarna ” N1” badplats samt ” R1” idrott. Vid en eventuell 
byggnation inom dessa båda områden krävs strandskyddsdispens. 
 
Allé 

 Enligt länsstyrelsens underlag finns en allé som kan var biotopskyddad utmed vägen i 
planområdets västligaste del. Allén kan förutom biotopskyddet även omfattas av 
syftet med strandskydd. 

 
Kommentar: Noteras. Efter att ha tagit del av Länsstyrelsens kartmaterial 
samt efter fältbesök på platsen står det klart att den nämnda allén återfinns 
utanför planområdet. Allén skyddas således av biotopskydd samt ryms inom 
strandskyddat område. 

 
Vattenområden 

 Länsstyrelsen noterar att planen tillåter bryggor inom vattenområden med 
bestämmelserna W2 och W3. Bryggor kan kräva både bygglov och dispens från 
strandskyddet. Alla anläggningar i vatten kräver dessutom en anmälan om 
vattenverksamhet enligt Miljöbalken. Inom en sådan anmälan bedömer Länsstyrelsen 
bland annat hur åtgärden påverkar sjöns ekologiska status och uppfyllelse av MKN. 
Innan kommunen preciserar vad vattenområdet ska användas till rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen utreder genomförbarheten för dessa bryggor. 

 

Kommentar: Noteras. Syftet med planläggningen för W2 och W3 är att 
specificera och tydliggöra vart olika typer av anläggningar anses som mest 
lämpliga inom planområdet.  

I de fall bryggor i området beviljas strandskyddsdispens är det mest troligt att 
det görs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 3 MB som centreras kring att 
anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. Dispens beviljas dock 
endast om aktuell brygga är förenlig med strandskyddets syften. 

Att samordna småbåtsbryggor till en större istället för flera mindre anses 
emellertid bättre med hänseende på att minska åsamkandet på den biologiska 
mångfalden samt för att förhindra en privatisering utav strandlinjen. 
Förvaltningens bedömning är emellertid att en båtbrygga bedöms genomförbar.   
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2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet rekommenderar starkt att införa en planbestämmelse om enskilt 

huvudmannaskap på plankartan. 
 
Kommentar: Kompletteras. Plankartan har kompletterats med en 
administrativ planbestämmelse som reglerar att huvudmannaskapet är enskilt 
för allmän plats. 

 I plankartan har Lantmäteriet noterat att det på ett flertal ställen står SERVITUT och 
GAANLÄGGN. Beteckningarna har inte kunnat återfinnas varken bland 
planbestämmelserna eller i förteckningen till grundkartan. 

Kommentar: Kompletteras. Beteckningarna SERVITUT och GAANLÄGGN har 
tillförts till grundkartans teckenförklaring. 

3. Trafikverket 
 Trafikverket hänvisar i ärendet helt till tidigare samrådsyttrande och vill förtydliga att 

väg 1829 inkluderas i begreppet ”det mindre vägnätet”. 
 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen har förtydligats med att väg 
1829 ingår i begreppet ”det mindre vägnätet”. 
 

Övriga 

4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Räddningstjänsten har granskat granskningshandlingarna och har inga ytterligare 

synpunkter i ärendet.  
 
Kommentar: Noteras.  

5. Hökerum Öndarps Samfällighetsförening & Mogdens 
Strand 

 Samfällighetsföreningen har förståelse för bestämmelsen b1 men påpekar att denna är 
alldeles för högt satt (193 m ö.h.). De hänvisar till god dokumentation som pekar på 
att den högsta vattennivån knappt överstigit 192 m öh. Bestämmelsen bör således 
justeras utefter det och föreningen ger förslag på en reviderad höj om 192,5 m öh. på 
bestämmelsen. 

  
Kommentar: Kompletteras. Den angivna höjden för bestämmelsen b1 var som 
yttrandet säger 193 m ö.h. i granskningsförslaget till ny detaljplan. Efter en 
noggrannare översyn till vilken höjd beräknat högsta nivå når justeras höjden 
på b1 bestämmelsen till 192,5 m ö.h. Förvaltningen delar således föreningens 
bedömning om relevant höjdsättning på bestämmelsen b1. 
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 Samfällighetsföreningen ställer sig positiva till utbyggnad av kommunalt VA. Däremot 
ser de Ulricehamns Energis framtagna utredning som ligger tillgrund för detaljplanen 
som bristfällig och skriver att den mer liknar en förstudie än en projektering. 
För att inte omöjliggöra andra alternativa VA-lösningar än den som lyfts fram i bilagd 
utredning bör detaljplanen göras mer flexibel för möjlighet att etablera andra 
alternativa lösningar. För att göra rubricerad detaljplan mer flexibel bör det därför 
planläggas med fler användningsområden planlagda för tekniska anläggningar. Inom 
mark planlagd för tekniska anläggningar kan pumpstationer samt andra tekniska 
lösningar för att minimera driftstörningar uppföras. 

 
Kommentar: Beaktas. Kommunens ställningstagande är att utöka 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till att i framtiden även 
innefatta Mogdens fritidshusområde. Det är således en del av detaljplanens 
huvudsyfte. Plankartan besitter i granskningsförslaget den flexibilitet som 
efterfrågas i yttrandet. Detta då tekniska anläggningar kan uppföras inom 
allmänplatsmark PARK om dessa är till för ett allmännyttigt behov. Där av kan 
tekniska anläggningar vars syfte är att säkerställa VA-systemet inom området 
uppföras inom det som detaljplanen planlägger som PARK. Då planen 
säkerställer stora parkområden bedöms detaljplanen vara tillräckligt flexibel för 
val av olika sorters VA-projekteringar. När beslut ska fattas för utökat 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp redovisar UEAB 
framtagen utredning över det mest lämpade VA-systemet för platsen.  

 

6. Privatperson 1 
 Privatperson 1 anser att den gjorda VA-utredningen från 2011 är bristfällig och bör 

kompletteras.  
 
Kommentar: Noteras. Inför beslut om särtaxa samt för utökat 
verksamhetsområde anlitar UEAB ytterligare en konsult för att utreda det mest 
lämpade systemet för området. 
 

 Privatperson 1 ifrågasätter särtaxa för införande av kommunalt VA. 

Kommentar: Noteras. Anslutningsavgiften beslutas av kommunstyrelsen i 
samråd med huvudman för vatten och avlopp (UEAB). Kostnader kring vatten 
och avlopp regleras inte i detaljplanen. 

 Privatperson 1 anser att detaljplanen ska planläggas med fler områden planlagda som 
E, tekniska anläggningar. På så sätt blir detaljplanen mer flexibel för olika alternativ 
på VA-projekteringar. 

 
Kommentar: Beaktas. Inom mark planlagd som allmänplatsmark PARK kan 
tekniska anläggningar uppföras om dessa är till för ett allmännyttigt behov. 
Således kan tekniska anläggningar vars syfte är att säkerställa VA-system inom 
området uppföras inom det som detaljplanen planlägger som PARK. Då planen 
säkerställer stora delar parkområden bedöms detaljplanen vara flexibel för 
olika sorters VA-projekteringar.  
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7. Privatperson 2 
 Privatperson 2 befarar att denne ska tvångsanslutas till den nya gatan, GATA2. 

 
Kommentar: Noteras. Den aktuella fastigheten är redan utrustad med en egen 
in/utfartsväg fram till Öndarpsvägen som fyller samma funktion som den 
framtida gemensamhetsanläggningen (GATA2). Det bedöms således inte vara 
möjligt att tvångsansluta fastigheterna till gemensamhetsanläggningen 
eftersom att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen inte uppfylls (att 
anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten). 
Möjligheten finns emellertid kvar att frivilligt ansluta sig till den nya in- och 
utfarten. 
 

 Privatperson 2 är införstådd med att gemensamhetsanläggningen för in- och utfart 
behövs. Privatperson 2 vill emellertid inte drabbas ekonomiskt av dess införande. 

 
Kommentar: Noteras. Om dennes fastighet inte anses tillfalla någon nytta av 
gemensamhetsanläggningen för in- och utfart finns det där med inte incitament 
att tilldela andelstal för drift och anläggande av gemensamhetsanläggningen. 
Den slutgiltiga bedömningen görs av Lantmäteriet. Vid skapandet av 
gemensamhetsanläggning för in- och utfart kommer en kompensation tilldelas 
privatperson 2 för ianspråktagande av dennes mark.  
 

 Privatperson 2 ifrågasätter särtaxa för införande av kommunalt VA. 
 
Kommentar: Noteras. Anslutningsavgiften beslutas av kommunstyrelsen i 
samråd med huvudman för vatten och avlopp (UEAB). Kostnader kring vatten 
och avlopp regleras inte i detaljplanen. 

 

8. Privatperson 3 
 Privatperson 3 vill inte upplåta mark för allmänplats GATA. 

 
Kommentar: Noteras. Den i granskningsförslaget planlagda vägbredden med 
tillhörande vändplaner är det som anses behövas för att nå den standard som 
planen syftar till. För att få beviljat bygglov inom fastigheten krävs överlåtelse 
av den mark som är planlagd som allmän plats GATA till berörd fastighet, 
lämpligen Hökerum 7:78 som ägs av Mogden Strand. För drift och skötsel av 
allmän plats GATA står lämpligen berörd anläggningssamfällighet för. 

 
 Privatperson 3 skriver att de närmsta grannarna har en skriftlig överenskommelse om 

att bygga närmare än 4 meter till tomtgräns.  
 
Kommentar: Noteras. Byggnation av bygglovspliktig byggnad ska uppföras i 
enlighet med för tiden gällande detaljplan.  
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 Privatperson 3 ifrågasätter behov av stugförening vid införande av kommunalt VA. 
 
Kommentar: Noteras. Yttrandet är inte en fråga för det pågående 
detaljplanearbetet för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidhusområde. 
Förvaltningen föreslår att privatperson 3 tar frågan vidare till stugföreningen. 
Någon form av förening måste till för att förvalta gemensamhetsanläggningar i 
området. 
 

 Privatperson 3 skriver att det finns en överenskommelse för köpekontrakt med 
fastighetsägare om marken bakom fastigheterna 7:15 och 7:17. 

 
Kommentar: Noteras. Överenskommelsen är förenlig med föreslagen 
detaljplan. 
 

 Privatperson 3 skriver att Öndarpsvägen behöver breddas. 
 
Kommentar: Noteras. Detaljplanen möjliggör en breddning av Öndarpsvägen 
fram och förbi badplatsen. Den samfällighetsförening som fastighetsägarna 
inom planområdet finner lämplig ansvarar för eventuell utbyggnad av vägar 
inom området. 
 

 Privatperson 3 skriver att fler parkeringsplatser bör tillskapas vid badplatsen. 
 
Kommentar: Noteras. Detaljplanen möjliggör för tillskapande av 
parkeringsplatser vid badplatsen.  
 

 Privatperson 3 skriver att ett garage på dennes fastighet har skadats för att sedan rasa 
då en grävare kört in i byggnaden.  

 
Kommentar: Noteras.  
 

 Privatperson 3 önskar att hålla en diskussion om den bit mark som Mogdens strand 
köpt i anslutning till fastigheten 7:17. Vidare skriver även Privatperson 3 att Mogdens 
strand beslutat att alla stugägare ska bli medlem i föreningen. 

 
Kommentar: Noteras. Yttrandet är inte en fråga för det pågående 
detaljplanearbetet för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidhusområde. 
Förvaltningen föreslår att privatperson 3 tar frågan vidare till Mogdens strand.  

 

Kjell Johnsson  Linus Cedervärn 
Planchef                                               Planarkitekt 
Planenheten                                        Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad             Miljö och samhällsbyggnad       
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§  
 

Granskning detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. "Björkåsen" 
Dnr 2020/221 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas ut på granskning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny detaljplan 
ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, bostäder och 
kommunal service. Förslag på detaljplan lämnas nu in för beslut om granskning. 
 
Beslutet att påbörja detaljplanearbetet baseras på Slutrapport - Tillväxtplan för 
centralortens grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler 
där Sanatorieskogen 1:3 bedöms som bäst lämpad plats i tätorten för etablering av ny F-6 
skola med plats för 500–550 elever. 
 
Sanatorieskogen är även utpekad för nya bostäder i översiktsplan Ulricehamn 2040. Den 
föreslagna bebyggelsen utgörs av småhus, rad-, par, eller kedjehus. Området bedöms även 
vara en viktig länk i den gröna infrastrukturen och utgör därför en så kallad grön kil i 
översiktsplan Ulricehamn 2040. Hänsyn måste därför tas till den gröna kilens centrala 
funktioner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-29 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning granskning Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn 
3 Plankarta del av Sanatorieskogen 1_3 mfl  Granskningshandling Del av Sanatorieskogen 

1_3 mfl 
4 Samrådsredogörelse Del av Sanatorieskogen 1_3 mfl 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas ut på granskning. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-29 

Tjänsteskrivelse Granskning detaljplan för del av 
Sanatorieskogen 1:3 m.fl. "Björkåsen" 
Diarienummer 2020/221, löpnummer 1670/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas ut på granskning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny detaljplan 
ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, bostäder och 
kommunal service. Förslag på detaljplan lämnas nu in för beslut om granskning. 
 
Beslutet att påbörja detaljplanearbetet baseras på Slutrapport - Tillväxtplan för 
centralortens grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler 
där Sanatorieskogen 1:3 bedöms som bäst lämpad plats i tätorten för etablering av ny F-6 
skola med plats för 500–550 elever. 
 
Sanatorieskogen är även utpekad för nya bostäder i översiktsplan Ulricehamn 2040. Den 
föreslagna bebyggelsen utgörs av småhus, rad-, par, eller kedjehus. Området bedöms även 
vara en viktig länk i den gröna infrastrukturen och utgör därför en så kallad grön kil i 
översiktsplan Ulricehamn 2040. Hänsyn måste därför tas till den gröna kilens centrala 
funktioner. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny detaljplan 
ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, bostäder och 
kommunal service. Förslag på detaljplan lämnas nu in för beslut om granskning. 
 
Beslutet att påbörja detaljplanearbetet baseras på Slutrapport - Tillväxtplan för 
centralortens grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler 
där Sanatorieskogen 1:3 bedöms som bäst lämpad plats i tätorten för etablering av ny F-6 
skola med plats för 500–550 elever. 
 
Sanatorieskogen är även utpekad för nya bostäder i översiktsplan Ulricehamn 2040. Den 
föreslagna bebyggelsen utgörs av småhus, rad-, par, eller kedjehus. Området bedöms även 
vara en viktig länk i den gröna infrastrukturen och utgör därför en så kallad grön kil i 
översiktsplan Ulricehamn 2040. Hänsyn måste därför tas till den gröna kilens centrala 
funktioner. 
 
Ny infart planeras från Grönahögsvägen in i området som ska försörja både det nya området 
Björkåsen och skolan. I norr planeras en ny infart via det befintliga bostadsområde som finns 
för att skapa en körbar förbindelse till tänkt ny bebyggelse. Nya cykelvägar ska länka ihop 
omgivande villabebyggelse så som Bergsäter, Fredriksberg, Fållorna och skolan med samt 
även till Lassalyckan. 
 
De ekonomiska konsekvenser som uppskattas enligt dagens förutsättningar: 

- Investering: ca 26,1 mnkr. (Anskaffningsvärdet för marken och detaljplanekostnaden 
är inkluderade här). 
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- Driftkostnad: ca 0,32 mnkr. 
- Utfall: ca +8,8 mnkr. 

 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning granskning Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn 
2 Plankarta del av Sanatorieskogen 1_3 mfl  Granskningshandling Del av Sanatorieskogen 

1_3 mfl 
3 Samrådsredogörelse Del av Sanatorieskogen 1_3 mfl 

 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Gustav Larsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Standard planförfarande enl. 5 kap. 7 § PBL (2010:900) 
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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 
Följande handlingar utgör detaljplanen: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000 
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning 

 Samrådsredogörelse 
 

Utredningar till grund för detaljplanen: 
 Slutrapport – Tillväxtplan för centralortens 

grundskolor (F-6) 
 Geoteknisk utredning 
 Naturvärdesinventeringar inkl: 

o Ekosystemtjänstinventering 
o Grod- & kräldjurs inventering 
o Fladdermusinventering 

 Fladdermusbedömning 
o Fågelinventering 
o Hasselmusinventering 

 Riskbedömning Querqus Robur 
Sanatorieskogen 

 Dagvattenutredning 
 Arkeologisk undersökning steg 1 
 Arkeologisk undersökning steg 2 
 Lokaliseringsutredning för 

socialpsykiatriboende 
 Funktionsprogram för förskola och 

grundskola 2020-03-02 
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta  

INLEDNING 
SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny F-6 
skola, blandad bebyggelse av villor, parhus och 
radhus samt vårdboenden i form av 
gruppbostad och psykosocialt boende 
integrerat i den grönstruktur som planområdet 
innefattar.  

HUVUDDRAG 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun 
beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny 
detaljplan ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, 
bostäder och kommunal service. Detta utifrån 
beslut om lokalisering av ny F-6 skola. Beslutet 
baserades på Slutrapport - Tillväxtplan för 
centralortens grundskolor (F-6) Framtida 
behov av utbildnings- och förvaltningslokaler 
där Sanatorieskogen 1:3 bedöms som bäst 
lämpad plats i tätorten för etablering av ny F-6 
skola med plats för 500–550 elever. 

Sanatorieskogen är även utpekad för nya 
bostäder översiktsplanen Ulricehamn 2040. 
Den föreslagna bebyggelsen utgörs av småhus 
och enligt översiktsplanen ska även kommunal 
service rymmas inom området. Området 
bedöms även vara en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen och utgör därför en så kallad 
grön kil i översiktsplanen Ulricehamn 2040. 
Hänsyn måste därför tas till den gröna kilens 
centrala funktioner. 

Ny infart planeras från Grönahögsvägen in i 
området som ska försörja både det nya 
området Björkåsen och skolan. I norr planeras 
en ny infart via det bostadsområde som finns 
idag för att skapa en körbarförbindelse till 
tänkt ny bebyggelse. Nya cykelvägar ska länka 
ihop omgivande villabebyggelse så som 
Bergsäter, Fredriksberg, Fållorna etcetera, och 
skolan med varandra samt även till 
Lassalyckan. 

PROCESS 
Detaljplanen handläggs 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 och granskning. 
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. 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd                      2021-10-05 – 2021-11-02 
Granskning andra kvartalet 2022 
Antagande fjärde kvartalet 2022 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till fjärde kvartalet 2022. 

Genomförande av planen inleds första 
kvartalet 2023. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet ligger i östra delen av Ulricehamn 
mellan Grönahögsvägen och den sydöstra 
delen av friluftsområdet Lassalyckan. Området 
består idag till stor del av skog men även äldre 
ängar och friliggande gårdar. Väster om planen 
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finns två villaområden, Fållorna och 
Stadsskogen. Områdets areal är lite drygt 27 
hektar. 

 

Markägande 
Fastigheterna Sanatorieskogen 1:3, 
Sanatorieskogen 1:31, Bogesund 1:230, 
Bogesund 1:253 och Stadsskogen 1:1 ägs av 
Ulricehamns kommun.  

Fastigheterna Bogesund 1:251, Stadsskogen 
1:2, Stadsskogen 1:12, Stadsskogen 1:5, 
Stadsskogen 1:6, Stadsskogen 1:7, Stadsskogen 
1:9, Stadsskogen 1:13, Stadsskogen 1:17, 
Stadsskogen 1:18, Stadsskogen 1:10, 
Stadsskogen 1:11 och Sanatorieskogen 1:37 är i 
privat ägo. 

Fastigheten Hagtornet 1 ägs av det kommunala 
bostadsbolaget Stubo. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Området är en 
vidareutbyggnad av befintliga villaområden 
och exploaterar till största delen skogsmark, 
vilket inte är en bristande resurs i området. 
Planförslag har tagit hänsyn till de natur- och 
rekreationsvärden som finns på platsen för att 
minska påverkan på oersättliga resurser som 
djur och växter. 

4 kap. MB behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 

något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av 4 kap MB. 

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

DETALJPLANENS INNEBÖRD 
PLANBESTÄMMELSER 
Allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 
VÄG – delar av Grönahögsvägen finns med i 
planen och ligger då under 
användningsbestämmelsen VÄG. Detta då 
vägen inte är detaljplanelagd sedan tidigare, 
samt för att säkerställa trafiksäkerheten. PBL 4 
kap. 5 § 1 st 2 p. 

GATA – gatuområdet i södra delen av 
planområdet, med infart från Grönahögsvägen, 
har en bredd som inkluderar gång- och 
cykelbana samt ett dike, för att skapa en 
skyddsbarriär, i den bredd som inryms i 
bredden av planbestämmelsen. I villaområdet i 
mellersta och norra delen av planområdet är 
gatan smalare och inkluderar inte separerad 
gång- och cykelbana. Gatan ansluter även som 
ny infart till fastigheten Sanatorieskogen 1:30. 

GATA planläggs även i det nordöstra hörnet av 
planområdet för att möjliggöra infart till 
Sanatorieskogen 1:40 samtidigt som gatan 
används som förlängning av gång- och 
cykelvägen som ansluter väster ifrån. Därmed 
fyller denna gata ett allmänt intresse. PBL 4 
kap. 5 § 1 st 2 p.   

CYKEL – planbestämmelsen tillåter gång- och 
cykelväg och placeras så att de befintliga 
angränsande områdena till planområdet ska 
kopplas ihop med Stadsskogen och i 
förlängningen Lassalyckans fritidsområde. 
Bestämmelsen inkluderar även grönytor i 
anslutning till gång- och cykelbanan. PBL 4 
kap. 5 § 1 st 2 p. 

PARK – planbestämmelsen reglerar att ett 
parkområde anläggs i planområdet. Park 
placeras centralt mellan Stadsskogen, Fållorna 
och kommande bebyggelse i rubricerad 
detaljplan för att knyta ihop de olika 
bostadsområdena och ge möjlighet till 
gemensamma samlingspunkter. PBL 4 kap. 5 § 
1 st 2 p. 
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NATUR – används för att skydda de 
värdefulla gröna korridorer som finns i 
området. Delar av området innehåller 
bevarandevärda arter och miljöer som skyddas. 
Naturen kan användas för promenader och 
utevistelse och fungerar även som buffert 
mellan bostäder. Natur planläggs även för att 
skapa kilar mellan bebyggelsen och därmed 
koppla samman gångstråk med de 
vandringsleder som går öster om området. PBL 
4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Kvartersmark 
B – Bostäder, planbestämmelsen möjliggör en 
etablering av nya bostäder i området. PBL 4 
kap. 5 § 1 st 3 p. 

B1 –Psykosocialt boende, vårdboende och 
bostäder. Planläggs för att möjliggöra för nytt 
psykosocialt boende och vårdboende. 
Bestämmelsen möjliggör även för bostäder 
med syfte att skapa en mer framtidssäker plan. 
Huvudsyftet med bestämmelsen är att 
möjliggöra för kommunal service. PBL 4 kap. 5 
§ 1 st 3 p. 

S – Skola. Området syftar till att skapa plats 
för-, låg- & mellanstadieskola för cirka 550 
elever. Samt med en viss utbyggnads kapacitet 
för att framtidssäkra detaljplanen. PBL 4 kap. 
5 § 1 st 3 p. 

E – Tekniska anläggningar. Bestämmelsen 
används för att ge plats åt transformatorstation 
med tillhörande funktioner. PBL 4 kap. 5 § 1 st 
3 p. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
Markhöjder (+xxx) – Projekterad vägmitt i 
meter över havet. Syftet med bestämmelsen är 
att reglera vägmitt på gata (GATA) och 
(CYKEL) inom planområdet. På grund av 
höjdskillnader inom planområdet finns ett 
antal vägmittnivåer utsatta på plankartan. PBL 
4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
Korsmark - endast komplementbyggnad får 
placeras. Används för att skapa en 
skyddsbuffert om 10m för att säkerställa att 
bäcken som rinner genom planområdet inte 
byggs över. Detta då bäcken fyller en viktig 
funktion i områdets dagvattenhantering. PBL 4 
kap. 11 § 1 st 1 p. 

Prickmark - marken får inte förses med 
byggnad. Används för att skapa buffertzon till 
omkringliggande bebyggelse vid skolområde 
samt till viss del i norr. Prickmark används 
även i norra spetsen av planområdet för att 
påvisa att marken är syftad till att användas 
som körbarförbindelse. PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta nockhöjd – högsta nockhöjd är 
angivet värde i meter över havet. Används för 
att skapa ett småhusområde där byggnaderna 
är anpassade till markens nivåer och varandra. 
Bestämmelsen syftar till att skapa en 
småskalighet och höjderna är satta för att 
tillåta byggnader med 2 våningar ovan mark. 
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

e1 - största byggnadsarea är angiven i % av 
fastighetsarean. Bestämmelsen syftar till att 
reglera lämplig exploateringsgrad. Storleken 
på fastigheten avgör hur stor byggnad som är 
tillåten att bygga. Bestämmelsen används för 
att möjliggöra par/rad- och kedjehus där 
exploateringsgraden anpassas för att skapa en 
småskalig bebyggelse. Samt för kommunala 
verksamheter i området. Syftet för använda 
detta för fastigheter med kommunal 
verksamhet är att göra dessa 
användningsområden mer flexibla. PBL 4 kap. 
11 § 1 st 1 p. 
 
e2 - största bruttoarea är angivet värde i kvm 
per fastighet. Bestämmelsen finns för att 
reglera lämplig exploatering där storleken på 
fastigheten inte är säker och där grannars 
exploatering inte ska påverka varandras 
byggbara BTA. Området ska framstå som 
luftigt med småskaliga hus. PBL 4 kap. 11 § 1 st 
1 p. 

f1 – endast friliggande enbostadshus. Reglerar 
utformningen av området till att vara 
småskalig villabebyggelse. Områdets karaktär 
ska upplevas som luftigt och småskaligt. PBL 4 
kap. 16 § 1 st 1 p. 

f2 – endast radhus, kedjehus och parhus. 
Reglerar utformningen av området till att bli 
bebyggelse med par-/rad- och kedjehus. Syftet 
med bestämmelsen är att området inte bara 
ska bestå av villor utan ha flera 
upplåtelseformer, men ändå upplevas som 
småskaligt. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

d1- minsta fastighets storlek är angivet värde i 
kvadratmeter. Reglerar minsta storlek på 
villafastigheterna i området och syftar till att 
tomterna inte ska bli för små. Syftet med 
bestämmelsen är att området ska uppfattas 
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som luftigt med möjlighet till stor andel 
grönyta mellan husen. PBL 4 kap. 18 § 1 st 1 p. 

d2 - största fastighets storlek är angivet värde i 
kvadratmeter. reglerar storleken på 
villafastigheterna i området till under 1200kvm 
vilket syftar till att fler antal byggnader ska 
kunna byggas än om fastigheterna tilläts vara 
större. Detta med anledning av tätortens stora 
brist på byggbara villatomter. PBL 4 kap. 18 § 1 
st 1 p. 

p1 – huvudbyggnad ska placeras minst 4m från 
fastighetsgräns. Garage och 
komplementbyggnad ska placeras minst 2 
meter från fastighetsgräns och garage minst 6 
meter från gata. Bestämmelses syfte är att 
villaområdets karaktär ska vara luftigt och för 
att säkerställa brandskyddsavstånd, men även 
för att byggnaderna inte ska placeras för nära 
gatan och skymma sikten, vilket även gör plats 
för parkering mellan gata och garage. 
Undantag kan göras i anslutning till 
utfartsförbud. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

p2- huvudbyggnad ska placeras minst 9 meter 
från Grönahögsvägen. Avståndet till 
Grönahögsvägen regleras av bullerskäl. PBL 4 
kap. 16 § 1 st 1 p. 

p3- Byggnader ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns. Syftar till att säkerställa 
säkerhetsavstånd till angränsande fastigheter. 
PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p. 

Utfartsförbud – används för att förhindra 
anläggande av utfart på platser där det anses 
olämpligt med utfart ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. PBL 4 kap. 9 §. 

Stängsel ska finnas – används för att 
säkerställa en trygg gång- och cykelväg, samt 

för att säkerställa att skolelever inte genar över 
obehörig mark. PBL 4 kap. 9 §. 

m1 – vändplats för bilfordon ska uppföras på 
kvartersmark. Bestämmelsen används för att 
möjliggöra en säker in- och utfart över gång- 
och cykelväg. PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är angiven till 10 år efter 
det att planen fått laga kraft. 

u1 – markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Planläggs för att 
säkra att underjordiska ledningar i området är 
tillgängliga för skötsel. PBL 4 kap. 6 §. 

x1 – markreservat för allmännyttig gång- och 
cykelväg. Används för att tillåta gång- och 
cykelväg. Bestämmelsen syftar till att binda 
ihop gång- och cykelvägar över kvartersmark. 
PBL 4 kap. 6§. 

g1 – markreservat för 
gemensamhetsanläggning för 
körbarförbindelse. Planläggs för att säkerställa 
körförbindelse. Syftet är att säkerställa 
markreservat för infart till kvartersmark via 
användningsområde för S – skola. PBL 4 kap. 
18 § 1 st. 
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ILLUSTRATION 

Illustration över hur området kan se ut. Där nya fastigheter maximerar den exploateringsgrad som tillåts. Befintliga fastigheter 
illustreras med samma exploateringsgrad som finns idag. Befintliga byggnader illustreras i svart och ny bebyggelse illustreras i 
grått. 
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Illustration över hur området kan se ut sett från söder. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den 
exploateringsgrad som tillåts. 

 

Illustration över hur området kan se ut sett från norr. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den 
exploateringsgrad som tillåts.
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NATUR OCH KULTUR 
Mark, vegetation och naturvärden 
Förslag till detaljplan medger en exploatering 
av tidigare obebyggd mark vilket alltid betyder 
en viss påverkan på naturen. Enligt 
inventeringar gjorda 2019–20 finns främst 
naturvärden i norra delen av planen kring 
fastigheten Sanatorieskogen 1:31 och den 
lövskog som finns där. Inom planområdet 
kommer stora delar av detta område skyddas 
som naturmark. Dels sker detta för naturens 
skull men även för de boende i området. 
Naturen föreslås bli en viktig del av livsmiljön 
även för människor och tillgängliggörs i 
mindre unika delar genom gångvägar, park- 
och lekområden och stigar. De områden som 
inrymmer mest naturvärden sparas från 
hårdgjorda ytor och ska istället förvaltas i en 
biologiskt värdefull riktning. Området i norra 
delen är bitvis en del i Ulricehamns gröna 
nätverk av naturmiljöer och skyddas därför 
också i planen. 

I den norra delen av området fann man under 
naturinventeringarna flera arter fladdermöss. 
De flesta arterna använder bara området som 
födosöksområde men på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 konstaterades en boplats 
med nordfladdermöss.  
En kompletterande fladdermusbedömning 
(2020-12-10) har genomförts efter 
rekommendation i naturvärdesinventering. 
Där konstateras det att nordfladdermusen 
nyttjar platsen som ynglingsplats, således ska 
rivning inte ske på sommaren. Sannolikt har 
fladdermössen en alternativ boplats i lämplig 
byggnad i mörkt område i närheten.  
Belysning av området kring 
Sanatorieskogen1:31 regleras ej i detaljplan, 
men det är viktigt att i framtida projektering 
och skötsel av området ha i åtanke hur bl.a. 
belysningsinsatser påverkar djurliv. Man bör 
undvika ljusföroreningar i jaktmarkerna kring 
denna fastighet. Belysning på gång- och 
cykelvägen, bör eftersträva låg armatur med 
nedåtriktat ljus. Det är för övrigt positivt om 
man i planområdet i allmänhet väljer ljus, typ 
och armaturer som både ger god belysning och 
är anpassade till djur och omgivning. 
Artskyddsdispens för rivning av byggnad 
måste sökas hos Länsstyrelsen. 

I den södra delen av planområdet, där skolan 
placeras, kommer större delen av naturen och 
marken påverkas av exploatering för alla de 
funktioner som krävs i en skolmiljö.  

I denna södra del av planområdet rinner en 
bäck genom planområdet. Denna bäck bedöms 
ha låga naturvärden och väldigt låg eller ingen 
vattenföring under sommaren. 
I samband med framtagandet av rubricerad 
detaljplan har ett förslag för projektering av 
skolgården tagits fram. Denna projektering 
visar på exempel för hur bäcken kan bli en del 
av skolgården och hur naturvärden ska tas 
tillvara och säkras till bästa sätt i en skolmiljö.  

 
Illustration över förslag på utformning av skola och 
skolgård. 

Området som planläggs som korsmark där 
bäcken löper igenom skolfastigheten planeras 
som en avgränsad del av skolgården, avskild 
från den aktiva och anlagda delen av 
skolgården. För att säkerställa barnens 
säkerhet vid vatten behöver en dispensansökan 
skickas till Länsstyrelsen angående ändring av 
bäcken för att justeras i läge och höjd och 
därmed skapa ett säkert skolområde utan 
stående, djupa vattenansamlingar. Bäcken bör 
utformas som en naturlig, slingrande bäckfåra 
genom såväl öppna solbelysta ängar som under 
slutna krontak. Bäckområdet anläggs som 
naturområde med stor mångfald av 
naturtyperna som efterliknar dem från platsen 
i så hög utsträckning som möjligt; fuktskog 
med al, hägg, blommande bryn med körsbär, 
sälg och vildrosor, solitära större träd såsom 
skogsek, samt ängar av olika 
fuktighetsgradient och sammansättning. 
Stenmurar och rösen bör återuppbyggas och 
placeras såväl i skugga som i sol.  Befintliga 
jordar från platsen bör återanvändas vid 
anläggandet för att bevara fröbanken från 
platsen och den naturliga floran.  
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Vissa aktiva inslag för att stötta 
undervisningen såsom enklare vindskydd, 
utomhusklassrum, lek över stock och sten 
kommer att främja den fokuserade och 
lärarledda utomhuspedagogiken. Barnens 
rörelse i och genom området ska kanaliseras. 
Barnen gynnas av att kunna röra sig på 
spänger över både fuktig mark och bäcken, 
samt grusade stigar över ängarna, för att nå 
olika målpunkter. Detta för att förhindra 
erosion och säkerställa att flora och fauna 
fortlever på platsen.  
I framtiden är det viktigt att skolans närmiljö 
byggs, förvaltas och utvecklas tillsammans med 
naturen och blir en integrerad del av den. 
Genom att använda naturen och dess element 
som vatten, växter, träd (döda och levande) 
och landskapet kan de som går på skolan lära 
sig av och använda naturen i sitt lärande. 

I naturvärdesinventeringen, gjord 2019, 
pekades två större ekar som ut som viktiga i 
den södra delen av planområdet. Ett av träden 
planeras att sparas vid byggandet av skolan. 
Den västra av de två skyddsvärda ekarna har 
vid en inventering, i samråd med Ulricehamns 
trädfällning AB, bedömts vara i dåligt skick. En 
spricka löper genom stammen och utgör en 
risk på skolgården. Eken bör därmed av 
säkerhetsskäl avverkas eller bevaras som en 
högstubbe. Trädets stam och grenar bör 
återanvändas på skolgården. Detta kan göras 
genom tex. använda grenar till lekmateriel, att 
skapa en djurskulptur av stammen som minne 
av eken, delar av grenarna kan används för att 
bygga insektshotell i närheten av de öppna 
ängarna, kvarvarande ved kan läggas upp för 
att förmultna på plats. Avverkning bör 
kompenseras med återplantering av ca 10 st 
nya skogsekar, med omkrets 15–20 cm mätt 1 
meter från marken.  

I delområdet allra längst i norr (NVO1 i NVI i 
delar av Sanatorieskogen samt inventering av 
hasselmusbiotoper) av planområdet finns även 
här en stenmur som bör bevaras eller 
återbyggas i närområdet.  

Hasselmusinventering har genomförts i 
samband med planarbetet (NVI i delar av 
Sanatorieskogen samt inventering av 
hasselmusbiotoper 2022). Denna inventering 
resulterade inte i några fynd av hasselmusbon 
inom planområdet. Ett område i norra kanten 
av den igenväxta betes-/åkermarken bedöms 

som mer lämpligt som permanent miljö 
förutsatt att åkermarken framför hålls öppen 
så att solinstrålningen består. Denna typ av 
mark är dock vanligt förekommande och 
planområdet bedöms inte vara del av någon 
större grön- eller rörelsestruktur för 
hasselmöss.  

I naturvärdesinventeringen genomförd 2019 
gjordes bedömningen av planförslaget att 
påverkan på naturvärden kommer bli stor och 
vissa naturvärden försvinna helt men att 
skadan blir relativt liten då planområdet har 
liten biologisk betydelse för kommunen. 

Generella skyddsåtgärder som föreslås för hela 
planområdet är en väl planerad grönstruktur 
med stråk där djur och insekter kan röra sig i 
fria passager där växter, lavar och svampar kan 
spridas. Det kan vara stråk av blandade 
naturliga buskar, träd och örter eller 
trädgårdar, häckar och kulturväxter. Det 
viktigaste anges vara att det blir ett nät av 
sammanhållen grönska över, genom och förbi 
planområdet. Blommande träd och buskar som 
blommar över stora delar av året bör användas. 

Kulturmiljövärden 
Områdets karaktär som obebyggt skogsområde 
kommer förändras till ett villaområde i norr 
och skola i söder. Planen tillåter schaktning 
och omläggning av terrasser och stenmurar i 
området. En ansökan om bortforslande eller 
borttagande av stenmur på planerat 
skolområde måste göras hos länsstyrelsen 
Västra Götaland. Dessa dispensansökningar 
söks efter granskningsskedet. 
Kompensationsåtgärder för detta såsom tex. 
återuppbyggnation på annan plats bör 
övervägas. 

På fastigheten Sanatorieskogen 1:31 finns en 
äldre byggnad som anses ha visst 
kulturhistoriskt värde då den fungerade som 
arbetarbostad och besöksboende för 
Sanatoriet. Byggnaden är inte upptagen i något 
skyddsprogram tidigare men besitter visst 
värde i sina karaktärsdrag från sekelskiftet 
1900 vad gäller takutformning, fasadmaterial 
och ljusa kulör. Förslaget till detaljplan 
kommer inte skydda byggnaden från att rivas, 
då bedömningen gjorts efter en avvägning 
mellan de behov som ett psykosocialt boende 
kräver och kulturmiljövärdet, där behovet av 
samhällsviktig verksamhet prioriteras.  
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Placering och utformning 
Det nya områdets norra delar planeras att 
bestå av två mindre villa-, par- & 
kedjehusområden med en luftig tomtindelning 
på mellan 900–1200 kvm för villatomter, med 
en något tätare bebyggelse för kedjehus. 
Placering av huvudbyggnad ska göras minst 
4m från fastighetsgräns för att inte riskera att 
hamna för nära andra byggnader och för att 
säkra ett luftigt intryck i området. Garage kan 
placeras 2 meter från fastighetsgränsen men 
får ej placeras närmre gatan än 6m för att ge 
plats åt parkering framför. 
Komplementbyggnader kan placeras 2 meter 
från fastighetsgräns. Befintliga byggnader som 
sedan tidigare finns i planområdet och som 
tidigare ej har varit detaljplanelagda planläggs 
utifrån vilken storlek de har idag, men med 
viss tillåtelse för utbyggnation. 

De bostäder som planeras i norra delen av 
området regleras via en maximal nockhöjd 
motsvarande 2 våningar och med en maximal 
exploateringsgrad om 25% av fastighetens 
area. Övrig utformning regleras via kriterier i 
försäljningsavtalet vid försäljning av marken 
till berörd exploatör. Detta för att säkerställa 
att byggnaderna passar in i omgivningen.  

I områdets centrala delar möjliggörs för par-
/rad- och kedjehus. Området regleras via en 
maximal nockhöjd motsvarande 2 våningar 
och med en maximal exploateringsgrad om 
30% av fastighetens area. Placering av 
huvudbyggnad ska göras minst 4m från 
fastighetsgräns för att inte riskera att hamna 
för nära andra byggnader och för att säkra ett 
luftigt intryck i området. Garage kan placeras 2 
meter från fastighetsgränsen men får ej 
placeras närmre gatan än 6m för att ge plats åt 
parkering framför. Komplementbyggnader kan 
placeras 2 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad kan placeras 2m från 
gata i området östra del där det råder 
utfartsförbud. Detta då där ej behövs plats för 
parkering mellan gata och 
komplementbyggnad. 

Utformningen av de nya byggnaderna regleras 
genom en begränsad nockhöjd motsvarande 2 
våningar (exkluderat skolfastigheten) och 
högsta exploateringsgrad av fastigheten. Detta 
finns för att områdets karaktär ska vara av 
småhusbebyggelse och rad-, kedje- & parhus. 
Gällande utformning föreslås en varierande 
gestaltning, vilket skulle förstärka charmen i 

området. Detta förväntas ske naturligt genom 
att inte sätta bestämmelser för specifik 
utformning. Dock uppmuntras val av material 
som anspelar till naturen. 

Befintliga byggnader i mellersta och södra 
delen av planområdet regleras genom en 
begränsad höjd motsvarande 2 våningar vilket 
generellt är cirka 10 meter över befintlig 
marknivå (+273–294 m.ö.h) och med en 
maximal exploateringsgrad på 20% av 
fastighetsytan. Detta för att ge en likvärdig 
exploateringsgrad för samtliga fastighetsägare 
i delområdet.  

Även skolbyggnadernas storlek och höjd 
regleras. I anslutning till skolan planeras en 
idrottshall om ca 1500 m². Skolan får ha en 
maximal nockhöjd på +290 m.ö.h. Skolan bör 
bli en del av sin omgivning och ta in naturen i 
lekmiljön för att skapa en så bra miljö för 
barnen som möjligt. Bäcken som går genom 
skolans fastighet fyller en viktig funktion för 
dagvattenhantering och skyddas därmed från 
större byggnader med korsmark, vilket 
möjliggör komplementbyggnader som 
vindskjul, cykelgarage, förråd, lekutrustning 
m.m i bäckens närområde.  

Skolans område i söder ska utformas så att 
barnen har så mycket lekyta som möjligt. 
Enligt riktlinjer som beskrivs i rapporten 
Funktionsprogram förskola och grundskola 
2020-03-02 ska skolans friytor utomhus 
medge 30 m² per elev samt 15 m² per elev i 
inomhusmiljöer. Vilket utomhus, med 550 
elever blir, 16 500 m², detta uppnås med god 
marginal inom användningsområdet. 
Skolbyggnaden som planeras ger plats för de 
15 m² inomhusyta per elev som krävs och en 
friyta som med marginal tillmötesgår de 
minimikrav som ställs. Vid byggnation av full 
exploateringsgrad beräknas ytterligare ca 150 
elever rymmas med hänsyn till 
Funktionsprogram förskola och grundskola, 
vilket är viktigt för att framtidssäkra eventuell 
ytterligare befolkningsökning.  

Tillgänglighet 
Planområdet lutar åt flera olika håll vilket 
skapar utmaningar. Gator, skolområde och 
andra allmänna eller kommunala ytor ska så 
långt det är möjligt vara tillgängliga för alla 
människor som vistas där. I vissa delar av 
planen kommer lutningen göra det svårare för 
vissa människor att vistas vilket gör att dessa 
områden blir otillgängliga. Naturområden och 
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delar av parkytor mm. kan och kommer ej att 
tillgänglighetanpassas.  

Flera nya vägar och gång- och cykelvägar dras i 
området, vilket kommer förbättra 
tillgängligheten in, i och genom området. 

Trygghet 
Trygghet är en subjektiv känsla av säkerhet 
som definieras av varje person och dess 
förutsättningar/rädslor. Det finns dock vissa 
gemensamma nämnare som många människor 
känner otrygghet inför som mörker, ensamhet, 
oöverblickbarhet och fysiska hinder. Den nya 
detaljplanen i Sanatorieskogen förväntas leda 
till att området blir mer tryggt både för de nya 
som ska bo där och de som kan tänkas röra sig 
igenom området upp mot Lassalyckans 
friluftsområde till fots, med hjälpmedel eller 
cykel. Detta förväntas öka känslan av trygghet 
och viljan att röra sig i området, vilket leder till 
en positiv spiral. 

Under skoltid övervakas skolområdet av 
personal. Efter att skolan stänger kan 
skolområden upplevas som ödsliga och otrygga 
av somliga. Detta kan förebyggas genom att 
uppmuntra grannar till att röra sig genom 
området efter skoltid genom bra gångvägar och 
god belysning. Detta är ett billigt sätt att 
minska klotter och skadegörelse. Skolans 
närhet till grannar och villabebyggelse talar för 
att skolgården och idrottshallen även kan 
nyttjas efter skoltid Idrottshallen förväntas 
även nyttjas av föreningslivet under kvällstid 
vilket även detta bidrar till rörelse i området. 
Detta sammanvägt leder till ökad rörelse i 
området under större del av dygnet, vilket ökar 
den subjektiva känslan av trygghet. 

Grundläggning 
Geotekniska undersökningen visar att risken 
för sättningsskador och ras/skred är låga i de 
områden som pekas ut för exploatering och att 
grundläggning kan ske med ytlig 
grundläggning. Inga begränsningar vad gäller 
geoteknik kommer tillföras planen. Platta på 
mark tillåts.  

Undersökningen visar att området har högre 
halter av radon är genomsnittet. Grunder som 
anläggs måste således utföras på ett 
radonsäkert sätt. 

 

 

 

FRIYTOR 
Rekreation 
Planområdet planeras för att bli ett naturnära 
område där det är enkelt att ta sig ut i skog och 
mark samt att promenera/cykla till andra delar 
av Ulricehamn.  

Planområdet ligger nära Lassalyckans 
friluftsområde som är Ulricehamns tätorts 
rekreationscenter för idrott och motion. 
Genom att skapa bättre gång- och cykelvägar 
dit uppmuntras de boende inom planområdet, 
men även i närområdet, att gå och cykla dit 
istället för att i många fall ta bilen. 

Planområdet kan påverka en vandringsled 
(rödvitaleden) som går i relativt nära 
anslutning till planområdet och bör således 
kompenseras genom ny dragning på enstaka 
ställen.  
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Parkområden 
I samband med framtagandet av rubricerad 
detaljplan har ett förslag för parkutveckling 
tagits fram för planområdet. I detta 
parkförslag föreslås att planområdet delas in i 
tre sammanhängande PARK-områden. Dessa 
områden tillåter en etablering av 
lekutrustning, bänkar och annan utrustning 
som skapar en stadsdelspark för alla 
omkringliggande villaområden.  I den norra 
delen av parkområdet ska det finnas flera 
mötespunkter, se illustration nedan, och 
utflyktsmål så som grillplatser eller naturlek 
samtidigt som den naturlika karaktären 
bibehålls. Den övergripande tanken med 
området är att träden i området ska sparas, 
gläntor ska huggas ut och gång- och cykelvägar 
göras i ordning. Ambitionen är att känslan ska 
vara att parken har skapats i skogen. Genom 
att placera parken mellan tre bostadsområden 
kan människor som inte är direkta grannar 
mötas och lära känna varandra. 

 

Illustration över förslag på norra delen av parkområde. 

Mellersta delen av parkområdet föreslås bli 
mer av en långsmalare karaktär och är 
utformad för att skapa insynsskydd mot 
bostäderna i öster. Området föreslås präglas av 
träd med varierande kronkulör samt 
gräsbelagdmark, se följande bild. 

 

Illustration över förslag på mellersta delen av 
parkområdet. 

Södra delen av parkområdet föreslås bli en 
lekplats, med lekutrustning i naturliga 
material. Detta område syftar till att fungera 
som en mötesplats för planområdets och 
anslutande områdens barn. Med stråk som 
leder till den centrerade lekplatsen, se bild 
nedan. 

 

Illustration över förslag för södra delen av 
parkområdet. 

Gatunät och trafik 
Rubricerat planområde möjliggör för flertalet 
nya gator. Planområdets huvudgata planeras 
att ansluta från Grönahögsvägen och sedan 
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dras norr upp igenom området. Gatan syftar 
till att fungera som huvudgata för området i 
form av infart till bostäder, förskola, skola och 
psykosocialt boende. Genom att ansluta 
fastigheten Sanatorieskogen 1:30 söder ifrån 
kan en säkrare förbindelse till denna fastighet 
skapas under årets alla årstider. 

Lugnåsgatan planeras att stängas av efter 
infarten till fastigheten Stadsskogen 1:5. Denna 
avstängda bit görs om till gång/cykelväg. Syftet 
är att trafik till villaområdet och skolan inte 
ska ta en smitväg genom bostadsområdet 
Stadsskogen och orsaka störningar där. Ny 
infart till Stadsskogen 1:6 planeras ske via 
skolfastighetens infart.  

Anslutning till planerat bostadsområde i norr 
föreslås ske via befintlig kvartersmark. 

I norra delen av planområdet föreslås vägen 
som leder till Sanatorieskogen 1:31 göras om 
till cykelväg.   

Utfart  
Skolans in-/utfart ska ske via den nya 
lokalgatan. Höjdskillnader inom 
skolfastigheten medger att in-/utfart bör ske i 
det nordöstra delen av fastigheten. Utfarten 
bör dimensioneras för ökad trafik på 
morgonen, samt för bussar. 

Utfarter längs Grönahögsvägen begränsas med 
hjälp av utfartsförbud till de privata 
fastigheternas befintliga utfarter samt till den 
nya infartsgatan till området. Naturområdet 
mot Grönahögsvägen bör med fördel gallras 
mot vägen för att förbättra sikten vid utfart 
från kvartersmark.  

Gång- och cykelvägar 
Längs den nya huvudgatan i öster planeras en 
gång och cykelbana som går upp från 
Grönahögsvägen till Lassalyckan genom 
villaområdet. Gång- och cykelvägen planeras 
vara separerad framtill vändplatsen söder om 
den befintliga fastigheten Sanatorieskogen 
1:30. En gång- och cykelväg planeras även att 
fortsätta upp genom områdets västra sida upp 
till den nya parken. Gång- och cykelbanan 
fortsätter sedan genom planområdet centrala 
delar upp till Sanatoriebacken. Gång- och 
cykelvägen kopplar ihop Fredriksberg och 
Bergsäter via Sanatorieskogen till Lassalyckan. 
På denna cykelväg ska det sedan kopplas flera 
förgreningar ut till omgivande villaområden, 
både gamla och nya.  

Två nya övergångsställen med cykelöverfart 
skapas på Grönahögsvägen. Ett i höjd med den 
nya infarten till Bergsäter för att göra det 
enklare för barn och vuxna att gå till skolan på 
ett säkert sätt. Samt ett i anslutning till 
korsningen vid den nya lokalgatan.  

Parkering 
Parkering ska ske inom kvartersmark. 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska 
följas gällande anläggning och utformning av 
parkering. Inga parkeringar på allmän plats 
skapas. 

STÖRNINGAR 
Buller 
Enligt kommunens bullerkartläggning från 
2019-01-10 utsätts befintliga enbostadshus 
utmed Grönahögsvägen för bullernivåer upp 
till 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och 
74 dB(A) maximal ljudnivå. Med en förväntad 
fördubbling av trafikmängden på 
Grönahögsvägen kommer bullernivån vid 
dessa bostäder öka något. Bullernivåerna 
bedöms inte öka i sådan omfattning att 
åtgärder föranleds. För att förhindra nya 
bostäder i bullerutsatt läge har en 
planbestämmelse införts om att bostäder inte 
får placeras närmre Grönahögsvägen än 9m.  

Trafikmängderna på de nya gatorna inne i 
planområdet förväntas inte ge upphov till 
bullernivåer som riskerar att överskrida en 
skadlig nivå (60 dB(A)). 

Buller kan också komma från 
skolverksamheten men det bedöms inte vara 
tillräckligt stort för att allvarligt störa 
omgivningen. 
 
För skolgårdar ska de delar som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet inte 
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) 
och en maximal ljudnivå på 70 dB(A). För att 
tillgodose detta kan denna del av skolgården 
anläggas med god marginal till vägar. 
Riktvärden för buller för skolgårdar bedöms 
inte överskridas då skolgården beräknas ha en 
ekvivalent ljudnivå på <50 dB(A) och en 
maximal ljudnivå på <65 dB(A).  
Den totala bullerökningen bedöms inte vara så 
hög att den blir en olägenhet för de boende.  

Bullerutredning Del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. 2022-03-21 visar på att de bostäder som 
planeras med sovrumsfönster riktade mot 
Lassalyckan bör byggas med fönster med högre 
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Rw-tal. Ljuddämpande fönster med Rw-tal 
bättre eller likvärdigt med Rw- tal 32 dB är att 
föredra för att uppfylla nattkravet inomhus. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Vatten och avloppsledningar finns i 
närområdet, men nya anslutningar krävs för ny 
bebyggelse samt för fastigheter som tidigare 
inte vart en del av kommunens VA-
verksamhetsområde. Dessa ska anslutas till det 
kommunala avloppssystemet. Vatten- och 
avloppsledningar finns i närområdet. Det 
allmänna ledningsnätet avses att byggas ut för 
att ansluta både nya och befintliga fastigheter i 
planområdet 

Kommunen bedömer att befintligt reningsverk 
har tillräcklig kapacitet för det som möjliggörs 
i planen. 

El, tele, bredband 
Utbyggnad av el, tele och bredband kommer 
ske i området. En transformatorstation 
placeras i korsningen mellan den nya gatan 
upp i villaområdet och Lugnåsgatan för att 
försörja området. 

Anslutningsmöjligheter finns i befintliga 
villaområdens vändplaner mot planområdet.  

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar kommer att anläggas 
genom området från nord/nordväst ner till 
skolans område och vidare till Bergsäter söder 
om planområdet. Större delen av ledningarna 
kommer gå i mark med 
användningsbeteckningen NATUR eller GATA.  
Fjärrvärmeledningarna korsar även 
kvartersmarken för S - skola, här skapas plats 
för den genom ett u-område och säkerställs på 
så vis för att inte bli överbyggd. 

Dag- och dräneringsvatten 
Åtgärder för dagvattenhanteringen i området 
bör inte leda till att avbörda sänkan med 
tillrinning från de vanligast förekommande 
regnen utan istället bidra till utjämning av 
flödet genom fördröjning av större 
flödestoppar.  

Terrängens utformning gör det svårt att samla 
hela områdets avrinning till en gemensam 
fördröjning. De planlagda grönytorna för park- 
och naturmark ger utrymme att 
fortsättningsvis nyttja de befintliga 
uppsamlande stråken i varje delområde och 

därigenom uppnå viss fördröjning och rening 
av dagvattnet.  

I delområde C, se figur nedan, planläggs 
kvartersmark på ett par av de stråk som tidvis 
är vattenförande. Vid detaljplanens 
genomförande kan marknivåerna behöva 
anpassas för att leda om vattnet kortare 
sträckor, utan att förlora nyttan som den 
öppna dagvattenhanteringen medför. 

Avrinningsområde D blir vid planens 
genomförande avskuret av nya vägar och 
således något mindre än tidigare. För att inte 
leda in ytavrinningen på skolfastigheten som 
tidigare, föreslås en anslutning till det 
allmänna ledningsnätet i Lugnåsgatan i 
samband med utbyggnad norr om skolan. 

Med anledning områdets lutning och 
planläggningen av gator och GC-vägar leds 
avrinningen från delområde E fördelaktigt 
direkt till det större vattendraget som passerar 
genom skolområdet. Vid planens 
genomförande väntas avrinningen till 
vattendraget öka med ca 60% till knappt 1200 
l/s vid ett 10-årsregn, enligt beräkningar 
sammanställda i tabellen nedan. Utan hänsyn 
till långa rinnvägar och fördröjning beräknas 
den ökade avrinningen precis rymmas inom 
den utgående ledningens kapacitet. 
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Delområden för ytavrinning inom detaljplanen 
Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 

Skolan planeras att byggas i anslutning till en 
av de sänkor som tidvis är vattenförande 
genom avrinning från delområde D, se figur 
ovan. För att avlasta skolområdet bör därför 
delområde D att anslutas till en förlängning av 
det allmänna ledningsnätet i Lugnåsgatan. 

Skolfastigheten inrymmer även delar av det 
vattendrag som korsar området och ligger i 
direkt anslutning till den vägtrumma som leder 
vattnet under Grönahögsvägen och vidare in i 
angränsande planområde. Med hänsyn till 
givna förutsättningar är utrymmet begränsat 
att anlägga en allmän fördröjning av 
dagvattnet från skolan. För att uppfylla kraven 
om oförändrad avrinning efter planens 
genomförande behöver dagvattnet därför 
delvis fördröjas inom fastigheten. 

Fastighetens areal uppgår till 4,2 ha. Förutsatt 
ett scenario där framtida nederbörd ökar med 
25%, beräknas avrinningen från den 
oexploaterade ytan till cirka 145 l/s, vid ett 10 
minuter långt 10-årsregn cirka 121 l/s och vid 
ett 20 minuter långt 20-årsregn, se tabell 
nedan. 

Avrinning från total effektiv yta [l/s] 

Varaktighet Yta 
[ha] 

Avrinnings-
koefficient 

Klimat-
faktor 

Återkomst-
tid [år] 

  5,1 0,1 1,25 10 20 
10 min       145 183 
20 min       96 121 

Tabell för ungefärliga mängder beräknad avrinning 
inom skolfastighet före exploatering. 

För att avrinningen från fastigheten inte ska 
öka efter planens genomförande blir den 
erforderliga fördröjningsvolymen således 
avhängig hur stor yta som hårdgörs. 

Återvinningsstation 
Den närmsta återvinningsstationen finns i 
korsningen mellan Avenboksgatan och 
Grönahögsvägen ca 400–600 meter bort. 
Återvinningscentral för större avfall finns norr 
om Ulricehamn vid Hössnamotet, ca 5,5 
kilometer bort. 

Brandvattenförsörjning och 
släckvattenshantering 
För brandvattenförsörjningen i området bör en 
brandvattenförsörjning lösas med en 
kombination av konventionellt system och 
alternativsystem. 

Avståndet från räddningstjänstens 
uppställningsplats för släckfordon till 
angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 50 
meter. Avståndet från släckfordon till 
brandpost bör inte överstiga 75m. Avståndet 
mellan brandposter bör således inte överstiga 
150m vid konventionellt släcksystem. 

Vattenflödet i brandposter i område 
innehållande villor/radhus/parhus bör vara 
minst 600 liter/minut. I område innehållande 
villor/radhus/parhus kan alternativt system 
accepteras.  

Vid val av alternativsystem bör avståndet 
mellan närmaste brandpost och bebyggelsen 
inte överstiga 1000 meter. Brandposten ska då 
kunna leverera minst 900 liter/minut. 

Hantering av släckvatten ska primärt ske inom 
den egna fastigheten för att minska risken att 
skadliga ämnen hamnar i Åsunden. På så vis 
kan släckvatten samlas upp innan den når 
recipienten. Det är även viktigt att släckvatten 
kan avledas och inte nå Åsunden utan 
möjlighet till avstängning och kontroll. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Sedan samrådsförslaget av rubricerad 
detaljplan presenterades under hösten 2021 
har en ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun antagits. Denna nya översiktsplan för 
Ulricehamns kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2022-02-24 och fick laga 
kraft 2022-03-24. Översiktsplanen Ulricehamn 
2040 anger den södra delen av planområdet 
som nya bostäder och norra delen av området 
som del av tätort Ulricehamn. Detta område 
för nya bostäder heter i översiktsplanen 
Sanatorieskogen och området ska förutom 
bostäder även rymma kommunal service. 
Vilket tydliggör för att området är lämpligt för 
utveckling av framförallt bostäder i söder men 
även för tätortsutveckling i norr.  

Norra delen av planområdet gränsar mot det 
som är utpekat som närströvområde för 
Lassalyckan friluftsområde. 

Inom planområdet finns en grön kil som 
sträcker sig i olika riktningar, främst de 
mellersta delarna av planområdet. Den gröna 
kilen kallas även denna Sanatorieskogen i 
översiktsplanen. Syftet med gröna kilar är att 
värna och utveckla kilens centrala funktioner. 
Kilen utgör ett viktigt stråk av blandskog in i 
villabebyggelsen för spridning av växt- och 
djurarter. Den knyter ihop naturområdena i 
Sanatorieskogen med Ulricehamns centrala 
delar. Kring Tre rosors väg och 
Grönahögsvägen finns viktiga gröna kanter 
som sträcker sig in mot staden. Stråket knyter 
också samman med Lassalyckans 
friluftsområde och de aktivitetscentra som 
finns där. Framtida exploatering bör ske med 
varsamhet mellan Vinbärsgatan och befintliga 
stenmurar i området för att skydda 
kulturmiljön och det värde som stenmurarna 
tillför staden. Exploatering också bör göras på 
ett sätt som säkerställer gång-och 
cykelmöjligheter till och från Lassalyckan, som 
även ska tillgänglighets anpassas. 

Planområdet är tillsammans med Bergsäter 
utpekat som utbyggnadsområde - kort sikt för 
allmän VA-försörjning. Det vill säga en 
utbyggnad av VA i området beräknas att 
påbörjas inom tidsperioden till och med 2026. 

Genom att ta till vara på och bevara de 
naturvärden och gröna stråk som finns i 

området kan förutsättningar att tillgodose de 
allmänna intressena om bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet samt en 
god ekonomisk tillväxt och effektiv 
konkurrens uppfyllas. 
 
Detaljplanen går i linje med översiktsplanen 
eftersom planförslaget möjliggör för sådan 
markanvändning som är intentionerna i 
översiktsplanen.   

DETALJPLAN 
Gällande detaljplan finns för Detaljplan för 
Bogesund 1:253 (09-09-28). Denna detaljplan 
berör gällande detaljplan på så vis att en liten 
del i norr åter planläggs som kvartersmark. 
Ytan är i Detaljplan för Bogesund 1:253 (09-
09-28 planlagd för kvartersmark och är belagd 
med prickmark och ett u-område. Rubricerat 
planförslag föreslår liknande användning.  

GRÖNPLAN 
Precis som översiktsplanen anger grönplanen 
från 2001 området som viktig ingång till gröna 
kilar i centrala delar av staden. Flera gröna 
kilar eller naturkorridorer startar här och går 
vidare åt väster. En grön kil är sammanhållen 
grönska från ytterområden och naturlig skog in 
i staden och kan bestå av både skötta miljöer 
som parker/trädgårdar och mer naturlika. 

SLUTRAPPORT – TILLVÄXTPLAN FÖR 
CENTRALORTENS GRUNDSKOLOR    
(F-6)  
En lokaliseringsutredning har genomförts för 
att utreda lämplig plats för en ny F-6 skola i 
Ulricehamn kommuns tätort. Utredningen 
ligger till grund för det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2019-12-19 att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för 
byggnation av en ny F-6 skola i centralorten 
med möjlighet till förskola på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:3. 

LOKALISERINGSUTREDNING FÖR 
SOCIALPSYKIATRIBOENDE 
En lokaliseringsutredning har genomförts för 
att utreda lämplig plats för ett nytt 
socialpsykiatriboende i Ulricehamn kommuns 
tätort. Denna utredning visar på att tätortens 
mest lämpliga plats är på och i anslutning till 
fastigheten Sanatorieskogen 1:31. Detta även 
om platsen innefattar vissa naturvärden då den 
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innefattar en ynglingskoloni för två 
fladdermusarter. Utredningen visar på att den 
föreslagna platsen i planområdets norra del är 
det enda alternativ där verksamhetens alla 
behov kan tillgodoses. Detta innebär att inga 
andra platsalternativ bedöms vara 
tillfredställande för en verksamhet som 
kommunen måste tillhandahålla. 
Fladdermössen har ett omfattande skydd. 
Kombinationen mellan den höga förekomsten, 
möjligheten till ny bo-/yngelplats, möjligheten 
till rivning utan skada på fladdermusen samt 
byggnadens byggtekniska tillstånd och 
lagkravet kopplade till psykosocialt boende 
leder kommunen till slutsatsen att 
artskyddsdispens från Länsstyrelsen för 
rivning av byggnaden är motiverad.  
 

 

 

 

  



GRANSKNING   20 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 
Mark och vegetation 
Marken i planområdet sluttar åt väst/sydväst 
med vissa brantare partier. I norr kan en lång 
bred fördjupning skönjas från ändarna på 
Fållornavägen och Skogsrydsvägen mot 
nordöst. Här är marken fuktigare än 
omgivningen men utan ytligt vatten eller tydlig 
bäckfåra. I området finns lövskog med 
fuktighetsgynnade arter. 

I Sydväst löper en sänka som leder ner mot 
Grönahögsvägen. I sydöstra delen av 
planområdet, på skolområdet, löper en bäck 
med omgivande låg marknivå som gör området 
blött. Bäcken går sedan vidare ner mellan 
Bergsäter och Fredriksberg.  

Området och dess omgivningar är ett 
småbrutet skogslandskap med enstaka gårdar 
som i väster angränsar till tre olika 
villaområden. Området kan delas upp i tre 
olika vegetationszoner: produktionsskog med 
barrträd, vuxen lövskog och igenvuxna 
betesmarker.  

Produktionsskogen (blått i illustration nedan) 
är ett sammanhängande område med 
övervägande gran i nordöst som anknyter till 
en stor sammanhållen gran- eller blandskog 
öster om Ulricehamn. En del av 
produktionsskogen på fastigheten har under 
2018/2019 avverkats.  

Den äldre lövskogen (se grönt i illustration 
nedan) är uppdelad i flera mindre områden 
och består av blandad lövskog med mindre 
inslag av barrträd. Marken är fuktig och det 
finns ett blandat örtskikt. Kring fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 finns flera invasiva arter i 
form av bland annat parkslide, rönnspirea, 
bolltistel som behöver bevakas så att de inte 
sprider sig vidare. Framförallt i koppling till 
hantering av schaktmassor.   

 

Vegetationszoner 

I det orangea området finns en del igenvuxen 
betes-/ åkermark med öppna områden. 
Området används idag delvis som betesmark 
för hästar och innehåller stora och mindre träd 
med visst naturvärde. Inga naturvärden har 
hittats i dessa betesmarker. Norr om denna 
mark finns två stora ekar och ett antal sälgar 
som kan anses ha ett visst intresse.  

Staket, stenmur eller liknande 
Kring de två ängarna, nämnda ovan, i södra 
delen av planområdet finns ett enkelt stängsel 
för djurhållning. Kring byggnaderna på 
fastigheten Sanatorieskogen 1:31 finns ett högt 
staket med taggtråd. 

Inom planområdet finns både stenmurar som 
omfattas av biotopskydd och stenmurar som 
inte omfattas av biotopskydd. Stenmuren 
omfattas av biotopskydd i det fall stenmuren 
gränsar till jordbruksmark på minst en sida. 

Geoteknik  
En geoteknisk utredning har gjorts av AFRY 
under hösten 2020.  

Jorddjupet varierar mellan 1–7 m och består av 
ett tunt lager organisk jord följt av sand eller 
silt. Sand och silt vilar ovanpå morän, där 
moränen i sin tur vilar på berg eller fastare 
botten. I ett område i nordost finns ett område 
med torv.  

Bortsett från områden med torv och ytskikt 
med mulljord bedöms jorden inom området 
inte vara sättningsbenägen. Eventuella 
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sättningar bedöms bli små. Totalstabiliteten 
för området bedöms utifrån marklutningar och 
jordlagerföljd vara tillfredsställande. 

Markföroreningar 
Området har till stora delar inte varit bebyggt 
och har aldrig använts för tillverkning av 
miljöfarliga produkter. Området bedöms därav 
inte innehålla några kända markföroreningar. 

Historik 
Norr om det nuvarande planområdet låg fram 
till 1970-talet det stora vintersanatoriet som 
gjort Ulricehamn känt som kurort. Sanatoriets 
marker sträckte sig över större delen av östra 
Ulricehamn och är till stor del det område som 
nu omvandlats till friluftsområdet Lassalyckan. 
Planområdet ligger utanför den äldre 
anläggningen men två byggnader i och i 
anslutning till planen som tidigare varit 
personalbostäder eller gästrum vittnar om 
sanatoriets historia.  

Områdets södra del, som idag ligger i 
anslutning till Stadsskogens villaområde, var 
under historisk tid ett småbrutet 
jordbrukslandskap med flera mindre gårdar 
och torp. På äldre kartor finns flera små åkrar 
och ängar markerade men större delen av 
området var även då skogs- eller utmarker.  

I och med utbyggnaden av Grönahögsvägen 
samt expansionerna av flera villaområden 
under senare delen av 1900-talet knöts 
området närmre staden. Naturen i området har 
under senare tid varit ett uppskattat 
närströvområde för de boende i omgivande 
villaområden. 

Planområdet 1890-talet 

Radon 
Vid mätningar i den geotekniska 
undersökningen, baserat på radonhalt i 
jordluft, har värden motsvarande 
högriskområde uppmätts. Den naturliga jorden 
ska betecknas som högriskområde avseende 
radonförhållanden om inte ytterligare 
mätningar utförs. 

Risk för höga vattenstånd 
Risken för översvämningar på grund av höga 
vattennivåer bedöms som låg då området 
ligger långt från ett större vattendrag, damm 
eller sjö. Den bäck som rinner genom området 
bedöms inte utgöra någon risk då den inte har 
ett stort upptagningsområde och periodvis 
torkar ut helt. 

Naturvärden 
Planområdet har inventerats i tre omgångar av 
en konsult inom naturinventering. Två gånger 
av Jakobi sustainability AB och en gång av 
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB.  

Den södra delen (söder om Lugnåsgatan gatan, 
se bild nedan) inventerades under våren 2019, 
gjord av Jakobi. Inventeringen fann ett område 
med något förhöjda naturvärden (klass 3), ett 
antal stenmurar samt två särskilt skyddsvärda 
ekar (Quercus robur). 
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Naturvärdesinventering del 1, skolområdet  

Det värdefulla området bestod av en 
flerskiktad lövskog samt en brynzon mot slyig 
jordbruksmark. Stenmurar i eller kring åkrar 
eller betesmarker innehar ett generellt skydd 
som gör att dispens måste sökas av den som 
vill bygga i området för att ta bort dem. En 
huggorm (Vipera berus) hittades under 
inventeringen.  

Flera arter av fladdermus har hittats inom 
planområdet. I planområdets södra del har 
fladdermöss identifierats som enligt 
inventeringen gjord av Jakobi används endast 
för födosök. 

I huvudbyggnaden på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 har boplatser för 
Nordfladdermus hittats. Dessa måste hanteras 
varsamt och en eventuell ombyggnation eller 
rivning bör ske när fladdermössen inte 
använder byggnaden, antingen under 
sommaren eller tidig höst. Utredningen 
Fladdermöss i Sanatorieskogen 2020-12-10 
bedömer att med god planering och med 
artskyddsdispens från Länsstyrelsen kan 
byggnaden rivas utan att skada fladdermössen. 

Norra delen av planområdet inventerades 
våren och sommaren 2020 (se bild nedan) av 
Jakobi. I området identifierades flera områden 
med naturvärdesklass 3 (orange) och 2 (rött). 
Främst gäller det den norra och västra delen av 
området. Områden med naturvärdesklass 2 
bör skyddas från storskalig exploatering.  

Norr om inventeringsområdet finns ett område 
med blandad löv- och barrskog med några 
stora träd. Delar av området ingick i det gamla 
sanatoriets naturlika strövområden. Idag är 
området en blandskog med stora delar mindre 
träd av blandade arter. 

 

Naturvärdesinventering del 2, norra delen 

NVI i delar av Sanatorieskogen samt 
inventering av hasselmusbiotoper av 
planområdet gjorda av Örnborg Kyrkander 
vintern 2022, beskriver de värden som finns i 
de utökade delarna av området. Totalt har fem 
naturvärdesobjekt identifierats och två av 
dessa har getts naturvärdesklass 3 och tre av 
dem klass 4. Två stenmurar har identifierats 
som ej omfattas av ett generellt skydd då de 
lokaliserats i skogsmiljö. Återskapning av 
nedmonterad stenmur förespråkas dock av 
kommunen. 
 
Norra delen av inventeringsområdet utgörs av 
ett björkdominerat lövskogsbestånd med stort 
inslag av asp. Ett fåtal grövre björkar, aspar 
och tallar har identifieras, men majoriteten av 
träden har inte nått medelåldern. I norra 
gränsen finns även medelgrov ek. 
Naturvärdesobjekt 1 (NVO1 markerat på bild 
nedan) bedöms ha ett visst artvärde och ett 
visst biotopvärde och ges naturvärdesklass 3 
(orange).  



GRANSKNING   23 

  

Illustration över naturvärdesobjekt 1 i NVI i delar av 
Sanatorieskogen samt inventering av hasselmusbiotoper 

NVO 2 (se bild nedan) utgörs av olikåldrig, 
grandominerad blandskog med gläntor och 
varierad täthet i trädskiktet. Riktigt gamla träd 
saknas men det finns ändå en relativt stor 
åldersvariation, framför allt av gran. Området 
bedöms utgöras av ett obetydligt artvärde och 
påtagligt biotopvärde. Naturvärdesobjektet ges 
naturvärde 3. 

NVO 3 utgörs av en ca 85m lång stenmur. 
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde, ett 
visst biotopvärde och naturvärdesobjektet ges 
naturvärdesklass 4.  

NVO 4 utgörs av två diken som går samman till 
ett. Området bedöms ha ett obetydligt 
artvärde, visst biotopvärde och ges 
naturvärdesklass 4.  

NVO 5 utgörs av ett ett stort röse bestående av 
stora stenblock. Området bedöms ha ett 
obetydligt artvärde, visst biotopvärde och ges 
naturvärdesklass 4. 

 

Illustration över naturvärdesobjekt 2-5  i NVI i delar av 
Sanatorieskogen samt inventering av hasselmusbiotoper 

Observation av hasselmus har rapporterats i 
Artportalen (2008). Inventering av 
hasselmusbiotopen har därmed utförts för att 
utreda hasselmusens närvaro i området. Ett 
lämpligt område för permanent miljö 
identifierades, men inventeringen resulterade 
inte i några fynd av hasselmusbon. 

Kulturmiljövärden 
I norra delen av planområdet ligger en äldre 
villa som kan ha visst kulturhistoriskt värde. 
Villan kallas Skogsvillan härstammar troligen 
från runt sekelskiftet 1900 och var en del av 
sanatoriets många kringliggande byggnader. 
Skogsvillan finns inte med i något 
bevarandeprogram och har väldigt lite skrivet 
om sig. Byggnaden har tidstypisk utformning i 
volym, fasadmaterial och takutformning. Dock 
har en del värden gått förlorade över tid. Stilen 
kan beskrivas som nationalromantisk eller 
Schweizerstil. Byggnaden bör enligt dialog med 
sakkunnig från Västarvet rustas upp för att 
behålla den historiska kopplingen till 
Sanatoriet i området och minnet av 
Ulricehamn som kurort. 

Byggnaden är ombyggd under senare delen av 
1900-talet till behandlingshem men har de 
senaste åren stått tom och ouppvärmt. 
Byggnaden har få detaljer kvar som bedöms 
som värdefulla. Kostnaden för att rusta upp 
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byggnaden bedöms som stor relativt 
byggnadens användbarhet.  

 

Sanatorieskogen 1:31, Skogsvillan ca 1910. 

Flera stenmurar finns i området vilket tyder på 
en användning av platsen. Dels är det 
stenmurar som ramar in äldre åker- och 
betesmark men även terrasskanter som gjort 
åkermarken mer platt. I planområdet finns 
tecken på att så kallade fägator har passerat. 
Dessa användes i äldre tider för att få djuren 
från gårdarna i staden upp på skogsbeten i 
öster. Fägatorna syns ofta som två parallella 
stenmurar, men kunde även vara gärdsgårdar 
vilka idag inte finns kvar. 

I norra delen av planområdet finns spår av 
Vintersanatoriet kvar i form av gamla 
vattenkällor, dessa bedöms dock inte inneha 
ett bevarandevärde. I norra delen av 
planområdet finns även tuppatorget som var 
en glänta som man höll öppen där några av 
sanatoriets vandringsstigar möttes. Inte heller 
detta bedöms inneha något bevarandevärde.  

Fornlämningar 
Två arkeologiska utredningar har genomförts. 
Den första arkeologiska undersökningen som 
utfördes under hösten 2020 fann 3 lämningar 
som bedömdes behövas undersökas vidare i 
steg 2 (se bild nedan). Lämningarna består av 
terrasskanter och stenmurar som kan tyda på 
att åkrarna i området kan ha använts under 
lång tid. Kartor över området gör gällande att 
åkrarna fanns redan under 1600-talet vilket 
tyder på ännu äldre användning.  

 

Ytor som bör undersökas ytterligare, endast de södra 
ytorna undersöks under steg 2. 

Inom ramen för den andra arkeologiska 
undersökningen, steg 2, grävdes 35 sökschakt, 
dels för att kontrollera odlingens äldsta 
ursprung, dels för att eftersöka eventuella 
lämningar av förhistorisk boplatskaraktär. Ett 
sökschakt innehöll en fläck med spridda 
kolfragment och i ytterligare ett schakt fanns 
en grop som bedömds som troligen recent (se 
bild nedan). Samtliga övriga schakt inom 
utredningsområdet saknade 
fornlämningsindikationer. Undersökningen 
bedömer således att området saknar 
fornlämningar och inga ytterligare åtgärder 
föreslås.  

 

Ytor som undersökts i steg 2. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Bebyggelse 
Planområdet består idag av flera mindre 
gårdar/hus utspridda i landskapet. 
Planområdet angränsar till villaområdena 
Stadsskogen och Fållorna i väster och 
Bergsäter/Fredriksberg i söder. I norra delen 
av området finns en äldre byggnad som 
troligen varit en del av sanatorieområdet. 
Ingen byggnad är utpekad i nuvarande 
kulturmiljöprogram. 

Skola, affär, vård 
Förskola finns som närmast i Stadsskogen 
ungefär cirka 500 meter väster om 
planområdet.  

Närmsta skola finns idag i form av 
Ulrikaskolan cirka 800 meter bort, mätt 
fågelvägen från närmsta spetsen av området. 
En ny för-, låg- och mellanstadieskolan 
planeras byggas i södra delen av planområdet 
vilket gör att villaområdena runt omkring 
kommer ha en relativt kort väg till skolan, cirka 
200 meter.  

Högstadieskola, Stenbocksskolan, finns på 
Stenbocksgatan 50 cirka 1,5 kilometer från 
planområdet. 

Gymnasieskola, Tingsholmsgymnasiet, finns 
ungefär 1,3 kilometer från planen. Till skolan 
finns flera vägar som går att gå eller cykla.  

Närmaste matbutik finns i anslutning till 
korsningen Parkgatan och Tre Rosors väg cirka 
1 kilometer bort. Större utbud av butiker finns i 
centrum längs gågatan vilket är 1,7 kilometer 
bort fågelvägen. I centrum finns också biograf, 
bibliotek, gym, restauranger och bar. 

I Ulricehamn finns två vårdcentraler varav den 
närmaste ligger på Nygatan 7, cirka 1,6 
kilometer bort. Den nyligen antagna 
detaljplanen Bogesund 1:230 ”Bergsäter” 
2020-06-01 är under utbyggnation och 
möjliggör även för vård och apotek och är 
därmed inom 200 meter söder om rubricerat 
planområde. 

Skyddsrum 
Inga skyddsrum finns i området. 

RIKSINTRESSEN 
I stort sett hela kommunen ligger inom 
riksintresse för MSA-påverkade ytor för 
Jönköping flygplats. Om bebyggelse högre än 

20 meter tillåts ska påverkan på riksintresset 
utredas.  

FRIYTOR 
Rekreation 
Möjligheten till rekreation i och kring 
planområdet kan anses som god. Inom 
planområdet möjliggörs för bevarande av stora 
delar natur utöver att planområdet möjliggör 
för tre sammanhängande parker.  

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
I dagsläget finns flera vägar i anslutning till 
planområdet. I norr går Sanatoriebacken förbi 
området och in från den leder en mindre bilväg 
som används av fastigheten Sanatorieskogen 
1:31. Trafiken på Sanatoriebacken är främst till 
vissa delar av Lassalyckan och till en förskola. 

Mitten av området genomkorsas av en enskild 
väg som är en mindre grusväg för de boende 
öster om planen. Trafikmängden på vägen är 
låg och hastigheten lika så. 

Längs den västra delen, norr om Lugnåsgatan, 
finns fyra återvändsgator i villaområden som 
gränsar till planen. Från gatorna finns 
möjlighet att fortsätta till fots eller med cykel 
in i planområdet. 

Längs södra delen av planområdet går väg 
1739, Grönahögsvägen. Vägen är klassad som 
infart/genomfart och ingår i Ulricehamns 
huvudvägnät. Vägen är en viktig förbindelse 
från de sydöstra delarna av kommunen till 
centralorten och till vägarna 40 och 157.  

Nuvarande trafikmängder, redovisat som 
vardagsdygnstrafik (ÅVDT). 

 

Götalandsbanan 
Hela planområdet ingår i utredningsområde 
för Götalandsbanans eventuella sträckning 
Borås-Linköping. Sannolikheten för en 
sträckning genom området kan anses som låg 
då den inte ligger i ett gynnsamt läge. 

Grönahögsvägen, 
sydost om infarten 
till Bergsäter 

1000 fordon per dygn 

Sanatorievägen, 
direkt öster om Tre 
Rosors väg 

1200  
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Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg. 

Gång- och cykelvägar 
Utbyggd gång- och cykelbana finns söder om 
planområdet utmed Grönahögsvägens södra 
sida. Gång- och cykelvägen ingår i det 
övergripande cykelvägnätet och har bra 
kopplingar till större delen av centralorten. 

I direkt anslutning till planområdet i norr, 
utmed Sanatoriebacken, finns gång- och 
cykelväg som leder vidare till Lassalyckans 
friluftsområde. 

Genom planområdet finns en kortare bit gång- 
och cykelväg på en skogsbilväg i 
Rödboksgatans förlängning. 

Från mitten av Lugnåsgatan och upp till 
Lassalyckan går en markerad 
vandringsled/gångstig som även nämns i 
översiktsplanen. 

Kollektivtrafik 
Busstrafik med hög turtäthet finns längs med 
Tre rosors väg. Både tätortstrafik och möjlighet 
till vidare anslutning mot grannkommunerna. 
Hållplats Fållan i korsningen med 
Grönahögsvägen ligger ca 700 m från 
planområdet och hållplats Sanatorievägen ca 
500 m från planområdet. 

Parkering 
I dagsläget finns inga parkeringar i 
planområdet utom på enskilda privata 
fastigheter. 

STÖRNINGAR 
Buller 
Området ligger relativt långt från större vägar 
och har inga verksamhetsområden kring sig. 
Bebyggelsen som ligger närmast är villor och 
mindre flerbostadshus. Bullersituationen anses 
därför god. 

Norr om planområdet finns Lassalyckans 
idrott- och friluftsområde, här förkommer 
under vintertid skidträning för både unga som 
vuxna, samt under ett fåtal helger även 
skidtävlingar.  
 
På Lassalyckan sker stundtals under vintern 
även snöproduktion. En bullerutredning har 
gjorts för att utreda eventuell 
omgivningspåverkan från denna 

snöproduktion på Lassalyckan genom 
Bullerutredning Del av Sanatorieskogen 
2022-03-21.  

Farligt gods 
Ingen av vägarna i eller i anslutning till 
planområdet är utpekat som farligt godsled. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Området består i dagsläget av varierande 
skogs- och naturmark utan större staket eller 
murar, vilket innebär en god tillgänglighet för 
dem som kan gå själva. Marken lutar stundtals 
kraftigt åt väster och marken kan upplevas som 
svårforcerad för den med rörelsehinder eller 
nedsatt rörlighet. Gatorna som finns i 
planområdet är alla grusvägar utom 
Grönahögsvägen. Grusvägar kan för vissa 
människor upplevas som mindre tillgängliga 
än asfalt eller betongplattor. 

Miljökvalitetsnormer 
Inga miljökonsekvensnormer överskrids. 
Området består till stor del av naturmark och 
mindre villor med låg påverkan.  

SKYFALL & DAGVATTEN 
Skyfallskarteringen, framtagen av WSP på 
uppdrag av Ulricehamns kommun, visar att 
förhöjda vattennivåer uppstår utmed de 
långsträckta sänkor i terrängen som helt eller 
delvis är vattenförande, se bild nedan. Två av 
dessa stråk ligger inom området som planläggs 
för skola och fortsätter mot Grönahögsvägen 
och befintlig bebyggelse, som också riskerar att 
drabbas av de höga flödena. Grönahögsvägen 
agerar barriär mot vidare flöde till 
angränsande planområden. 
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Översvämningskarta för 100-års regn under blöta 
förutsättningar. 

Området är kuperat med höjdskillnader på ca 
40m och har sin huvudsakliga lutning i 
sydvästlig riktning. Avrinningen leds till 
största del genom området via tre långsträckta, 
uppsamlande sänkor i terrängen. 
Dominerande jordart i området är sandig 
morän med inslag av ytligt urberg.  

Den kuperade terrängen gör att avrinningen 
från delområdena A, B och C, redovisade i 
figuren nedan, idag samlas i mindre fåror som 
ansluter till ledningsnätet i det angränsande 
planområdet Stadsskogen, medan den övriga 
avrinningen letar sig söderut och ansluter mot 
ett vattendrag som passerar genom den yta 
som planläggs för skolverksamhet. 
Vattendraget fortsätter genom en vägtrumma 
under Grönahögsvägen och ut i ett 
dagvattenanpassat parkområde i det 
angränsande området Bergsäter.  

 

Delområden för ytavrinning inom detaljplanen 
Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Det allmänna ledningsnätet för vatten och 
avlopp är utbyggt i angränsande planområden. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Elledningar, telefon och bredband/fiber finns i 
anslutning till området. Fjärrvärme finns idag 
inte i anslutning till planområdet.  

Avfall 
Återvinningscentral finns närmast i 
korsningen avenboksgatan Grönahögsvägen ca 
400–600 m bort. Återvinningscentral för 
större avfall finns norr om Ulricehamn vid 
Hössnamotet, ca 5,5 km. 
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UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Bedömningen är att genomförandet inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser.  

Den sammanvägda bedömningen är att värdet 
av detaljplanen i form av skola och tillskapade 
bostäder uppväger upp de negativa effekter 
som planen kan ha. De effekter som finns är 
marginella vad gäller kulturella, sociala och 
materiella värden medan en något större 
påverkan på naturvärden kommer ske. 
Livsmiljöer för skyddsvärda arter finns kvar i 
planområdet och öster om planen. Detta gör 
att arter som inte är unika för området kan 
flytta i anslutning till planen om de inte längre 
kan leva kvar i planområdet.  

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

 Spillkråka  
 Björktrast 
 Gråskimlig fladdermus 
 Större brunfladdermus 
 Myotis sp. musöra av okänd art, 

flertalet av arterna musöra finns med i 
förordningen  

 Huggorm 
 

Fåglarna som finns dokumenterade i området 
kommer till viss del tvingas flytta till området 
öster om planen.  

Fladdermössen som finns dokumenterade i 
området och som finns med i artdirektivet har 
sitt födosök i planområdet. Påverkan på 
livsmiljöer för fladdermöss kommer att ske. 
En konstaterad boplats för fladdermöss finns 
på fastigheten Sanatorieskogen 1:31. 
Byggnaden kommer inte att skyddas från 
rivning i planen. Om fladdermössen väljer att 
bo kvar är oklart då exploateringen i området 
kommer att skapa ljusa miljöer som 
missgynnar fladdermusen. Då kommer djuren 
behöva leta boplatser i skogen/gårdarna öster 
om planen. Naturområdena som sparas i 

planområdet kan till viss del användas av 
fladdermöss som jaktmarker. 

Huggormen som finns i planens södra del får 
enligt artskyddsförordningen flyttas om den 
utgör ett hot, vilket den kan anses göra på en 
skolgård. Huggormen kommer med stor 
sannolikhet flytta självmant när arbetet 
påbörjas. Påträffade ormar under arbetet ska 
flyttas till naturområden i andra delar av 
Sanatorieskogen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Här redovisas den bedömning som gjorts om 
hur detaljplanens syfte och tillåtna användning 
kommer påverka området.  

HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Området är inte bebyggd sedan tidigare utan 
består av skog och igenväxta betesmarker. 
Delar av planområdet bevaras som natur för 
att nätverket av natur och biologiska 
korridorer ska bevaras i området.  

Den jordbruksmark som finns går ej att klassa 
som brukningsvärd. Den berörda ytan är för 
liten för att jordbruk ska kunna ske 
markeffektivt ur en ekonomisk synpunkt. Det 
har inte heller bedrivits jordbruk på platsen på 
många år, om inte annat än i större 
utsträckning än att ett fåtal hästar betar på 
marken under kortare perioder. Marken tillhör 
inte heller någon större jordbruksenhet och 
marken har inte någon logistisk tillhörighet till 
någon omkringliggande gård eller 
jordbruksenhet. Bedömningen görs därmed att 
inget rationellt jordbruk kan bedrivas på 
marken. 

Slutrapport-Tillväxtplan för centralortens 
grundskolor (F-6) påvisar att tätorten är i stort 
behov av en ny F-6 skola. I utredningen pekas 
en yta ut inom de södra delarna av fastigheten 
Sanatorieskogen 1:3. Utredningen visar på att 
den utpekade ytan är den enda lämpliga ytan 
för en ny F-6 skola inom Ulricehamns tätort. 
Utredningen leder därmed kommunen till 
bedömningen att tillåten exploatering genom 
detaljplanen (Skola) är ett väsentligt 
samhällsintresse. 

Exploateringen av naturen gör oundvikligen 
att skogen minskar i området. De värden som 
försvinner är inte unika i området eller 
kommunen. Utbyggnaden görs i anslutning till 
andra villaområden och befintlig service som 
busshållplats, friluftsområden och förskola. 
Utvecklingen av för-, låg-, och 
mellanstadieskola i området stärker 
attraktiviteten i områden i och kring planen.  

Villor är ett relativt glest utnyttjande av 
marken men efterfrågan på dessa boenden är 
stor i Ulricehamn och därför är behovet av nya 
villa, rad- och kedjehustomter något som 
måste tillmötesgås. 

 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Mark för skogsbruk finns i området men de är 
inte av nationellt eller regionalt intresse och 
behöver därför inte skyddas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt kapitel 5 i 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. 

Den beräknade trafikmängden i området är 
drygt 2000 fordon per dag. Denna beräkning 
kan jämföras med trafikmängderna vid 
Falköpingsvägen och kvarteret Tegelbruket 
med 14 800 fordon per dag som är beräknade 
till 2040. Vi ser då att dessa trafiksiffror 
överstiger de för Sanatorieskogen kraftigt. Den 
luftkvalitets beräkning som är gjord i detta läge 
klarar MKN. Sanatorieskogen är dessutom 
betydligt bättre ventilerat som ett 
bostadsområde uppe på en höjd. 

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

PLANALTERNATIV 
Planens utbyggnad möjliggör ca 65 nya 
bostäder, en ny F-6 skola samt möjlighet till 
psykosocialt boende och gruppbostad. 

Bostäderna bidrar till Ulricehamns mål om 
befolkningsökning genom att den hjälper till 
att tillmötesgå behovet av byggbara 
villatomter.  

Skolan är nödvändig för att Ulricehamn ska 
klara av den ökning av barn i för-, låg- och 
mellanstadieålder som finns på sikt. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet betyder att området förblir 
naturmark med vissa rekreations- och 
biologiska värden. Kommunen behöver då 
skyndsamt leta ny plats för skola och behovet 
av kommunalservice, i form av gruppbostad 
och psykosocialt boende, tillgodoses inte. 
Dessutom kvarstår ett stort behov av villa, rad- 
och kedjehustomter. 
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NATURVÄRDEN 
Området innehåller lövskog som uppvisar 
naturvärden då det finns skyddade arter och 
gamla träd. Området med högst värden ligger i 
norra delen av planen och denna del skyddas 
och bevaras som natur för att skydda 
spridningskorridorer och de lokala biotoperna. 
En riktlinje för hela planområdet när det ska 
utvecklas är att så många grova träd som 
möjligt ska sparas och då de även är värdefulla 
för djur- och insektslivet. 

Både stenmurarna som har ett generellt 
biotopskydd kommer att behöva flyttas eller 
tas bort i området där skola planeras. En 
konstaterad förekomst av huggormar utgör 
inte en orsak till att skydda stenmurarna och 
bevara dem i skolmiljön då dessa kan vara 
farliga för barnen. Dispens söks separat hos 
Länsstyrelsen av den som bygger på en 
fastighet med stenmurar.  

Påverkan på livsmiljöer för fladdermöss kan 
komma att ske. En konstaterad boplats för 
fladdermöss finns i en byggnad på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31. För rivning av 
byggnaden ska artskyddsdispens sökas hos 
Länsstyrelsen. Då ska även en plan tas fram för 
att på bästa sätt riva byggnaden för med 
minsta möjliga påverkan på 
fladdermusarterna. Vid bevarande av 
byggnaden ska skyddsåtgärder tas för att 
skydda fladdermusarterna. Gatubelysning på 
gång- och cykelvägar i anslutning till boplatsen 
ska ha riktad belysning och kan med fördel ha 
tidsinställd ljussättning. Se mer under 
avsnittet Natur och kultur på sida 10. 

Bedömningen görs att det samhällsviktiga 
intresset i ett nytt psykosocialt boende väger 
tungt och bör tillgodose en artskyddsdispens 
för fladdermusarterna i fråga. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
I området finns flera äldre stenmurar och 
terrasskanter. Ingen av dem har ansetts besitta 
ett så stort kulturmiljövärde att de skyddas i 
detaljplanen. Flera av dem kan komma att 
försvinna. De stenmurar som finns på skolans 
tomt i söder planeras att användas i skolmiljön 
men på ett mer ordnat och säkert sätt än idag. 
Flera av terrasskanterna och några murar har 
dokumenterats i en arkeologisk undersökning.  

I norra delen har en byggnad från 
Sanatorietiden identifierats. Byggnaden är inte 
upptagen i något skyddsprogram tidigare men 
besitter visst värde i sina karaktärsdrag från 

sekelskiftet 1900 vad gäller takutformning, 
fasadmaterial och ljusa kulör. Rubricerad 
detaljplan kommer inte skydda byggnaden från 
att rivas, bedömningen har gjorts efter en 
avvägning mellan de behov som kommer med 
ett psykosocialt boende och de 
kulturmiljövärden som finns. Behov för och 
lokalisering av ett psykosocialt boende beskrivs 
i Lokaliseringsutredning för 
socialpsykiatriboende.  I utredningen 
framkommer att endast en lämplig plats för ett 
nytt psykosocialt boende finns i tätorten.  

Byggnadens kulturmiljövärde kan komma att 
försvinna helt i och med att byggnaden inte 
skyddas från rivning, sett till den 
samhällsviktiga funktion som ett psykosocialt 
boende tillför.  

Sammantaget kan kulturmiljövärdena komma 
att minska inom planområdet, men inga 
skyddade eller utpekat värdefulla 
byggnader/anläggningar kommer att förstöras. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Exploateringen kommer att leda till att en del 
av områdets landsbygdskaraktär förändras. 
Området ligger nära staden och utvecklingen 
kan ses som ett naturligt utvidgande av de 
villaområden som finns väster om planen.  

Längs Sanatoriebacken, som leder upp till 
hotellet på Lassalyckan, kommer miljön att 
förändras. Idag är det lövskog med några 
mindre villor. I framtiden kommer fler 
byggnader att skönjas genom den gröna ridå 
som sparas.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Området kommer bebyggas och hårdgöras mer 
än tidigare. I den norra delen av planen görs 
bedömningen att större delen av regnet 
kommer tas om hand av den grönska som finns 
kvar och bildas på villatomter. Resterande 
vatten från vägar och hårdgjorda miljöer kan 
hanteras i avloppsledningar och 
dagvattenledningar. 

I den södra delen på skolområdet kommer 
större ytor hårdgöras. Här kommer en viss del 
av vattnet att behöva tas om hand lokalt och en 
del ledas bort. En viss del kan ledas ned i den 
bäck som går i södra delen av planen. Vatten 
från parkeringar som leds ut i naturen ska först 
renas genom oljeavskiljare och sedimentering 
innan det släpps ut. 
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TRAFIK 
Trafikalstringsberäkning  
Trafikalstringsberäkning har genomförts som 
en del av detaljplanearbetet. Trafikalstring för 
kommunala verksamheter har beräknats med 
hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
För bostäder inom planområdet har 
referensvärden från närliggande 
bostadsområden använts som 
beräkningsunderlag. 

Planområdet består av två delar som ur 
trafiksynpunkt är separerade från varandra. 
Den södra delen planeras anslutas till 
Grönahögsvägen och den norra delen till 
Sanatorievägen. Trafikalstringsberäkning har 
utförts för respektive delområde var för sig.  

Trafikalstringen redovisas som 
vardagsdygnstrafik vilket, med hänsyn till den 
befintliga förskolans och den föreslagna 
skolans koncentration av trafik till vardagar, i 
detta fall bedöms mer relevant än måttet 
årsdygnstrafik.  

Trafikalstring södra delen 
Följande trafikalstring beräknas uppkomma 
när den södra delen av planområdet är fullt 
genomförd: 

Enfamiljshus 45 st 315 fordons-
rörelser 

Par-/radhus 23 st 110  

Gruppbostad  st 14  

Flerbostadshus/
psykosocialt 
boende 

21 lgh 101  

Förskola 48 elever 150  

Skola F-6 550 elever 760  

Summa   145
0 

fordon 
per 
dygn 

Trafikalstring norra delen 
Följande trafikalstring beräknas uppkomma 
när den norra delen av planområdet är fullt 
genomförd: 

 

Enfamiljs
hus 

30 lgh 150 fordons-
rörelser 

Summa   150 fordon per 
dygn 

Trafikmängder efter genomförd 
detaljplan. 
När detaljplanen genomförts i sin helhet 
beräknas vardagsdygnstrafiken på 
Grönahögsvägen inom planområdet ha ökat till 
ca 2 400 fordon per dygn. På Grönahögsvägen 
öster om planområdet förväntas 
trafikmängden endast öka marginellt med ca 
50 – 100 fordon per dygn till följd av 
utbyggnaden. 

Trafiken på Sanatorievägen, direkt öster om 
Tre Rosors väg, förväntas öka till ca 1 350 
fordon per dygn. 

 

Snitt utdrag på trafikalstring inom planområdet. Snitt 
1; 1450 fordon per dygn, Snitt 2 650, Snitt 3 430, Snitt 4 
2400. 

BULLER 
Ökningen av trafik beräknas inte leda till 
betydande olägenhet för omkringliggande 
boenden.  

Skolan kan leda till visst skolbuller under 
dagen men detta anses inte heller leda till en 
betydande olägenhet. 

Buller från Lassalyckans idrotts- och 
friluftsområde bedöms inte leta till betydande 
olägenhet. 
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BARNPERSPEKTIV 
Planområdet skapar både för- och nackdelar 
för barnens rörelse och trygghet i området. 
Barns möjlighet att vistas i skog och mark 
inom planområdet försämras, detta eftersom 
att detaljplanen innebär att naturmark tas i 
anspråk för bostads- och skolbebyggelse. 

Rubricerad detaljplan möjliggör för trygga 
områden för barn att vistas i så som park, 
lekplatser och skolgårdsmiljöer. Området 
möjliggör för separerade gång- och cykelvägar 
på de gator som förväntas ha en högre 
trafiknivå tex. på huvudgatan till och från F-6-
skolan. Planområdet präglas av att vara ett nytt 
villaområde vilket generellt är ett tryggt och 
säkert område för barn.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Det sammanvägda värdet av detaljplanen i 
form av F-6 skola, gruppbostad, psykosocialt 
boende och tillskapade bostäder uppväger de 
negativa effekter som planen kan ha. De 
effekter som finns är marginella vad gäller 
kulturella, sociala och materiella värden 
medan en något större påverkan på 
naturvärden kommer att ske. Livsmiljöer för 
skyddsvärda arter finns kvar i eller öster om 
planområdet.  
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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 
Genomförande av detaljplanen bedöms inledas 
under kvartal 1, år 2023. 

Utbyggnad av gata förväntas påbörjas kvartal 
1, 2023. 

Utbyggnad av skola förväntas påbörjas under 
kvartal 2, 2023.  

Försäljning av kvartersmark för bostäder sker 
efter utbyggnad av gata och infrastruktur inom 
planområdet.  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen fått laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Från den dag detaljplanen fått laga kraft fram 
tills att detaljplanen ändras eller upphävs har 
fastighetsägare rätt att efter ansökan om 
bygglov få bygga i enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl, om någon 
fastighetsägare motsätter sig det. Dock är det 
tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om 
ändringen är nödvändig på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunde förutses vid den ursprungliga 
planläggningen. Efter genomförandetidens 
utgång kan detaljplanen ändras eller upphävas 

utan synnerliga skäl och utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Anläggningar inom allmän plats  
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet. Allmän plats inom 
planområdet innefattar GATA, VÄG, 
CYKEL, NATUR och PARK.  

 
Anläggningar inom kvartersmark  
Respektive fastighetsägare ansvarar för 
utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmarken för de ändamål som anges i 
detaljplanen. Fastighetsägare ansvarar för 
rivning av befintlig byggnation inom 
Sanatorieskogen 1:31. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark.  
 
Del av Stadsskogen 1:18 i planområdet 
sydöstra del planläggs för ett storkvarter. 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av gata och infrastruktur med 
tillhörande anläggningar inom 
kvartersmarken.  

 
Tekniska anläggningar  
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för 
utbyggnad, samt kostnaden för drift och 
underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, 
elnät, optofiber och fjärrvärme. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
Berörd fastighetsägare, kända rättighetshavare 
och delägare i eventuella samfälligheter 
framgår av fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning krävs för att 
fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. 

Fastighetsbildning berörande kommunal mark 
söks av kommunen 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 får laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 
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Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som ska lösas in. 

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

Avtal m.m. 
Befintliga utfartsservitut för fastigheterna 
Sanatorieskogen 1:30, 1:31, 1:38 och 1:40 blir 
onyttiga vid genomförande av detaljplanen. 
För de fastigheter som inte ägs av kommunen 
avses en överenskommelse tecknas för att 
upphäva befintliga servitut genom förrättning.  

Kommunen har upplåtit del av 
Sanatorieskogen 1:3 för jaktändamål genom 
arrende. Vid genomförande av detaljplan 
kommer arrendet justeras för att exkludera de 
ytor som ingår i planområdet.  

Upplåtelseavtal ska skrivas med 
fastighetsägarna till Stadsskogen 1:6 för att 
säkra in och utfart till fastigheten samt 
vändmöjlighet inom privat fastighet. Ett 
markreservat har utlagts på plankartan för att 
tydlig- och möjliggöra för bildande av rättighet.  

Kommunen har inte för avsikt att upprätta 
exploateringsavtal med någon fastighetsägare 
inom planområdet.  
 

Fastighetsbildning  
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell på sida 35 nedan. De 
arealuppgifter som anges är ungefärliga och 
kan komma justeras vid lantmäteriförrättning.  

Förändring av fastighetsindelning ska utföras i 
enlighet med detaljplanen. Ansökan om 
fastighetsbildning görs och bekostas av 
kommunen. De fastighetsdelar som utgör mark 
för allmän plats ska regleras till lämplig 
kommunalägd fastighet. Fastighetsindelning 
för kvartersmark ska göras innan bygglov kan 
beviljas.  

Kommunen ska bekosta avstyckning för de nya 
tomter som skapas inom den av 
kommunalägda fastigheten Sanatorieskogen 
1:3. Kommunen ska även bekosta 
fastighetsbildning för de fastigheter som köps 
av kommunen för att genomföra detaljplanen.  

Markreservat för allmännyttig gång- och 
cykelväg  
Ett mindre område söder om Sanatorieskogen 
1:6 kommer nyttjas som in- och utfart för den 
privata fastigheten samt till gång- och cykelväg 
för allmänheten. För att förhindra en 
upplåtelse på allmän platsmark planläggs 
området som kvartersmark med 
egenskapsbestämmelsen, x1. Kommunen äger 
marken och avser göra det framöver varvid 
anses ett avtal för att trygga allmänhetens 
tillgång till området inte erforderligt.  

Ledningsrätt 
Allmänna ledningar avses läggas i allmän 
platsmark och i u-område inom skolområdet. 
Ledningshavarens rätt till utrymme för 
allmännyttiga underjordiska ledningar på 
kvartersmark bör säkerställas med 
avtalsservitut eller ledningsrätt.  

Försäljning av kvartersmark  
Vid kvartersmark planlagd för rad/parhus 
försäljs marken genom markanvisningstävling. 
Tävling sker efter detaljplanen fått laga kraft. 
Vid kvartersmark planlagd för villabebyggelse 
säljs de genom kommunens upphandlade 
mäklare. 

Kompletterande mark till befintliga 
villafastigheter säljs genom överenskommelse 
om fastighetsreglering efter laga kraftvunnen 
detaljplan.  

Dispenser och tillstånd 
Fastigheter inom planområdet kommer vid 
detaljplanens antagande att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. En 
skyldighet för kommunen att koppla på 
berörda fastigheter inom planområdet uppstår 
i samband med utökning av 
verksamhetsområde. 

Anmälan om vattenverksamhet samt i de fall 
dispens behövs ska anmälan om dispenser för 
biotopskydd och artskydd sökas hos 
Länsstyrelsen innan det att rubricerad 
detaljplan antas.  

 



GRANSKNING   35 

TEKNISKA FRÅGOR 
Gator och trafik 
Utbyggnad av väg, gata, gång- och cykelväg 
samt infart/utfart som berör allmän platsmark 
ska ske i enlighet med kommunal standard. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet 
kommer att byggas ut i området som en del av 
detaljplanens genomförande.  

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

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har gjorts för området 
och finns bilagt till planhandlingarna. 
Grundläggning av småhus bedöms kunna 
utföras som ytlig grundläggning i 
friktionsjorden.  

Förekommande av torv och annan organisk 
jord ska schaktas bort inom området där 
byggnader, vägar eller andra anläggningar ska 
placeras. 

Marken ska betecknas som högriskområde 
avseende radonförhållanden således inga 
ytterligare mätningar utförs. 

Invasiva arter 
Invasiva arter ska hanteras på ett sätt så att 
spridningen av arterna begränsas. Massor 
innehållandes invasiva arter ska hanteras för 
att minska spridning.   

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomisk bedömning 
Kommunen får ekonomisk täckning för 
planarbetet genom att planavgift tas ut i 

bygglov på byggnation inom tillskapad 
kvartersmark   

Kommunen får kostnader för ut- och 
ombyggnation samt för drift och underhålla av 
anläggningar inom allmän plats  

Detaljplanen har sammantaget en 
värdehöjande påverkan på fastigheterna inom 
planområdet med anledning till att marken 
tidigare var utom detaljplanerat område. 
Fastighetsägarna inom området kan efter 
detaljplanen fått laga kraft söka bygglov enligt 
gällande detaljplan vilket skapar en tydlighet 
mot fastighetsägaren samt mot marknaden vad 
som får uppföras och inte inom planområdet. 

Kommunen får en intäkt vid försäljning av 
kvartersmark inom planområdet.  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Planområdet ingår i dagsläget inte i 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp men ska i framtiden göra det. Alla 
fastigheter inom verksamhetsområdet är 
skyldiga att betala avgift enligt gällande VA-
taxa.  

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

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

Övriga avgifter 
Den som bygger får betala följande 
kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta, 
utsättningsavgift och lägeskontroll.
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Föreslagna fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 
 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser och 
marköverföringar Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:230 

Kommunalt ägd 

Avstår ca 110 kvm kvartersmark till Stadsskogen 
1:13 

Erhåller ca 320 kvm allmän platsmark från 
Stadsskogen 1:2 

Köp av mark 

Försäljning av mark 
 

Sanatorieskogen 1:3 

Kommunalt ägd 

Erhåller ca 7650 kvm allmän platsmark från 
Stadsskogen 1:17 

Avstår ca 1690 kvm kvartersmark till Stadsskogen 
1:6 

Avstår ca 7240 kvm kvartersmark till 
Sanatorieskogen 1:31 

Avstår ca 250 kvm till Hagtornet 1 

Erhåller ca 2150 kvm allmän platsmark från 
Sanatorieskogen 1:1 

Erhåller ca 9 kvm allmän platsmark från 
Sanatorieskogen 1:37 

Erhåller ca 1680 kvm allmän platsmark från 
Stadsskogen 1:7 

Köp av mark  

Fastighetsbildning  

Utbyggnad av allmän 
plats  

 

Försäljning av mark  

 

 

Sanatorieskogen 1:31 

Kommunalt ägd 

Erhåller ca 7240 kvm kvartersmark från 
Sanatorieskogen 1:3 

 
Fastighetsbildning  

Sanatorieskogen 1:37 

Privatägd 

Avstår ca 9 kvm kvartersmark till Sanatorieskogen 
1:3  Försäljning av mark 

Stadsskogen 1:2 

Privatägd 

Avstår ca 320 kvm allmän platsmark till Bogesund 
1:230  Försäljning av mark 

Stadsskogen 1:1 

Kommunalt ägd 

Avstår ca 125 kvm allmän platsmark till Bogesund 
1:230 Fastighetsbildning  

Stadsskogen 1:6 

Privatägd  

Erhåller ca 1690 kvm kvartersmark från 
Sanatorieskogen 1:3 

Köp av mark  

Stadsskogen 1:7 

Privatägd 

Avstår ca 1680 kvm allmän platsmark till 
Sanatorieskogen 1:3 

 Försäljning av mark 

Stadsskogen 1:9 

Privatägd 

Erhåller ca 780 kvm kvartersmark från 
Stadsskogen 1:18 

Fastighetsbildning 

Köp av mark 

 

Stadsskogen 1:13 

Privatägd 

Erhåller ca 110 kvm kvartersmark från Bogesund 
1:230 

Köp av mark   

Stadsskogen 1:17 

Privatägd 

Avstår ca 7650 kvm allmän platsmark till 
Sanatorieskogen 1:3  Försäljning av mark 
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Stadsskogen 1:18 

Privatägd 

Avstår ca 780 kvm kvartersmark till Stadsskogen 
1:9  Försäljning av mark 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har följande tjänstepersoner varit med och arbetat och/eller lämnat underlag: 
 
Angelica Augustsson, Mark- och exploateringsingenjör  
Carina Karlsson, Projektledare Fastighet 
Claes Borglin, VA-Ingenjör Ulricehamns Energi AB 
Emma Persson, Samhällsplanerare 
Filip Lindevall, Mark- och exploateringsingenjör 
Gustav Axell Johansson, Planarkitekt 
Gustav Larsson, Planarkitekt 
Göran Trapp, Planeringsingenjör, Ulricehamns Energi AB 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör 
Johan Lundström, Sektionschef VA Planering, Ulricehamns Energi AB 
Jerker Larsson, Fjärrvärmechef Ulricehamns Energi AB 
Johan Persson, Infrastruktur- och trafikplanerare 
Lisa Arnesen, Miljöinspektör 
Michael Jensen, Kultursekreterare 
Mikael Gustafsson, Projektledare för F-6 skola 
Monica Backström, Landskapsarkitekt F-6 skola  
Sara Helmrot, Processledare/ Vik. Planchef 
Ove Vilhelmsson, Gatuingenjör 
Peter Kinde, Parkchef 
Pär Norgren, Stf. enhetschef & Samordnare i miljöfrågor 
Victoria Oscarsson, Kart- och mättekniker
Åke Johannesson, Projektledare Fastighet  

 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
Kjell Jonsson 
Vik. Planchef     
 

Gustav Larsson  
Planarkitekt 
 

 

 

 

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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4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

S Skola , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te knis ka  a nläggninga r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.
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Mark
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Utfart

! !

P L

PL Stängs e l s ka  finna s , PBL 4 ka p. 9 §
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1 st 1 p.
Fastighet

Placering
p1 Huvud byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 4,0 m e te r från

fa s tighets gräns . Ga rage  och kom ple m e nts byggna d  s ka
pla ce ra s  m ins t 2m  från fa s tighe tsgräns  och ga rage
m ins t 6 m e te r från gata , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvud byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 9,0 m e te r från
Gröna högsväge n, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

p3 Huvud byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 4,5 m e te r från
fa s tighets gräns , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfa rts förbud , PBL 4 ka p. 9 §Störningsskydd
m 1 Vänd plats  för bilford on s ka  uppföra s  på kva rte rs m a rk,

PBL 4 ka p. 12 § 1 st 2 p.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 10 år e fte r d e t a tt pla ne n ha r fått laga kra ft.,
PBL 4 ka p. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre s e rva t för a llm ännyttiga  und e rjord is ka  le d ninga r.

Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 6 §
x1 Ma rkre s e rva t för a llm ännyttig gång- och cyke ltra fik.

Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 6 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Ma rkre s e rva t för ge m e ns a m he ts a nläggning för

körba rförbind e ls e . Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

d 2 1200Störs ta  fa s tighets storle k är a ngivet värd e  i
kva d ra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

d 1 900 Mins ta  fa s tighets storle k är a ngivet värd e  i
kva d ra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

e 2 250 Störs ta  bruttoa re a  är a ngive t värd e  i m ² pe r fa s tighe t,
PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

e 1 00% Störs ta  byggna d s a re a  är a ngive t värd e  i % a v
fa s tighets a re a n, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta  nockhöjd  är a ngivet värd e  i m ete r öve r ha ve t ,
PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
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Samrådets genomförande  
Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL under 
perioden 05-10-2021 – 02-11-2021. Samrådshandlingar har sänts till berörda sakägare, 
kommunala och statliga myndigheter och organ.  

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

Ett allmänt informationsmöte ägde rum i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset den 
19-10-2021. 

Under samrådstiden har 23 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till BU Ulricehamn för granskning. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Statens geotekniska institut (SGI) 
3. Lantmäteriet 
4. Trafikverket 

Övriga 
Företag, förbund, föreningar & organisationer 

5. Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) 
6. Skanova AB 
7. Postnord Sverige AB 
8. Västtrafik 
9. Frölunda fastigheter i Gällstad AB (Ur & skur förskola) 
10. Ulricehamns SK ”Snösäkert” 

Privatpersoner 
11. Privatperson 1 
12. Privatperson 2 
13. Privatperson 3 
14. Privatperson 4 
15. Privatperson 5  
16. Privatperson 6 
17. Privatperson 7 
18. Privatperson 8 
19. Privatperson 9 
20. Privatperson 10 
21. Privatperson 11 
22. Privatperson 12 
23. Privatperson 13 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Ändringar sedan samråd 
Sedan samråd har granskningsförslaget har detaljplanen i huvudsak reviderats inom följande 
punkter: 

Plankartan har kompletterats; 
 Uppdaterad grundkarta. 

 Område för användning S – Skola har delvis ändrats. 

 GATA från Grönahögsvägen delvis flyttad åt öster i korsningen mot Lugnåsgatan. 

 Allmän plats - Natur tillagd söder & norr om användningsområde S- Skola.  

 NATUR borttaget väst om användningsområde för S- Skola. 

 Område för B- Bostäder har lagts till i planområdets sydöstra hörn. 

 Infart till användningsområde för psykosocialt boende, vårdboende och bostäder är 
flyttat till att ansluta söder ifrån.  

 Användningsområde för bostäder i norr. Egenskapsbestämmelse om friliggande 
villor har reviderats till att regleras av en maximalbyggrätt om 25% av fastighetens 
area. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats;  
Rubricerat granskningsförslag har i huvudsak reviderats inom följande områden. 
Utöver detta kan även andra mindre ändringar skett mellan samrådsförslag och 
rubricerat granskningsförslag.  
 
Nya och reviderade texter inom följande avsnitt; 
Handlingar 
- Riskbedömning Querqus Robur  
- Kompletterande naturvärdesinventering 
- Hasselmusinventering 
- Lokaliseringsutredning för socialpsykiatriboende  
- Funktionsprogram för förskola och grundskola 2020-03-02 
Detaljplanens innebörd 
- Beskrivning av hantering av bäck i samband med skolgård. 
- Hantering och utredning av skyddsvärda ekar. 
- Barnperspektiv. 
- Gatunät och trafik. 
- Kompletterande trafikalstringsberäkning. 
- Brandvattenförsörjning och släckvattenshantering. 
- Dagvattenhantering har reviderats och bearbetats om.  

 
Tidigare ställningstaganden 
- Översiktsplan, ny översiktsplan är antagen.  
- Detaljplan. 
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Förutsättningar 
- Fladdermusbedömning, Fladdermöss i Sanatorieskogen. 
- Kompletterande naturvärdesinventering. 

Konsekvensbeskrivning 
- Miljökvalitetsnormer för vatten. 
- Trafikalstringsberäkning 

 
Genomförandebeskrivning 
- Tabell för fastighetsvisa konsekvenser har bearbetats och förtydligats. 

 
Utöver nämnda punkter kan även andra mindre justeringar skett i planbeskrivningen efter 
granskningsskedet. 
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Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas och kommenteras de yttranden som framförts under samrådstiden.  Några 
av frågorna och synpunkterna har i denna sammanställning sammanfattats eller förtydligats. 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning. 
 Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända för-

hållanden bedömer Länsstyrelsen att frågor som berör miljökvalitetsnormer för 
vatten behöver lösas på ett tillfredsställande sätt. En god dagvattenhantering är 
ett viktigt verktyg för att uppnå en god kemisk och ekologisk status för sjöar och 
vattendrag. I plankartan finns en dagvattendamm utpekat i naturområdet 
nordväst om planerad skola, men det saknas underlag för att bedöma om 
placeringen är ändamålsenlig och dimensionen tillräcklig. Planbeskrivningen 
behöver kompletteras med de överväganden som gjorts avseende 
dagvattenhanteringen.  
Kommentar: Revideras. Dagvattenhanteringen har bearbetats ytterligare och 
i granskningsförslaget av detaljplanen har exempelvis dagvattendammen tagits 
bort för vattnet att istället fördelas ut över planområdet.  

 Planbeskrivningen behöver även kompletteras gällande syftet med planläggning 
av korsmark över befintlig bäck mitt i skolområdet. Det bör övervägas att 
planlägga området längs bäcken som ”Natur” för att säkerställa att bäckens 
placering och funktion bibehålls. I annat fall bör det göras tydligare hur bäcken 
ska samexistera med skolverksamhet och skolgård samt klargöras om det behövs 
åtgärder i bäckens närhet för planens syften. 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen kompletteras med motivering 
till hur bäcken bör anpassas för att samexistera med skolverksamhet. Utdrag 
från sida 10 i planbeskrivningen:  
”För att säkerställa barnens säkerhet vid vatten behöver en dispensansökan 
skickas till Länsstyrelsen angående ändring av bäcken för att justeras i läge och 
höjd och därmed skapa ett säkert skolområde utan stående, djupa 
vattenansamlingar. Bäcken bör utformas som en naturlig, slingrande bäckfåra 
genom såväl öppna solbelysta ängar som under slutna krontak. Bäckområdet 
anläggs som naturområde med stor mångfald av naturtyperna som efterliknar 
dem från platsen i så hög utsträckning som möjligt; fuktskog med al, hägg, 
blommande bryn med körsbär, sälg och vildrosor, solitära större träd såsom 
skogsek, samt ängar av olika fuktighetsgradient och sammansättning”. 
“Befintliga jordar från platsen bör återanvändas vid anläggandet för att bevara 
fröbanken från platsen och den naturliga floran”.   
 

Råd enligt PBL och MB 
 Länsstyrelsen varnar för att delar av det aktuella planområdet beskrivs i 

handlingarna som betesmark för hästar, gammal ängsmark och att den är 
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stängslad för nuvarande betesdjur. Detta område kan vara brukningsvärd 
jordbruksmark, eftersom även betesmark räknas som jordbruksmark. Med 
brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet 
och övriga förutsättningar är lämplig för jordbruksproduktion. Om 
jordbruksmarken kan anses vara brukningsvärd ska kommunen även redogöra för 
om ianspråktagandet utgör ett väsentligt samhällsintresse, samt varför en annan 
lokalisering inte är möjlig. Lagstiftningen kräver att det vid ändrad användning av 
jordbruksmark visas en utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Avsaknaden av en 
sådan utredning kan leda till upphävande av ett antagandebeslut vid en eventuell 
domstolsprövning.   
Kommentar: Noteras. Marken bedöms ej som brukningsvärd. Då det inte 
bedöms som rimligt att bruka marken för ett rationellt jordbruk. 
 Som Länsstyrelsen nämner ovan fastlås i en dom från Mark-och 
miljööverdomstolen (P 4087–15) att “med brukningsvärd jordbruksmark menas 
sådan mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 
är lämpad för jordbruksproduktion”. Kommunen gör därför tolkningen att 
marken inte enbart bedöms utifrån om den är möjlig att bruka utan också 
huruvida det är möjligt att bedriva ett rationellt jordbruk på den. I samma dom 
fastslås att ”den mark en lantbrukare väljer att bruka är brukningsvärd”.  
På denna mark har inte jordbruk bedrivits på många år, om inte annat än i 
större utsträckning än att ett fåtal hästar betar på marken under kortare 
perioder, marken tillhör inte någon större jordbruksenhet och marken har inte 
någon logistisk tillhörighet till någon omkringliggande gård eller 
jordbruksenhet. Genom att nyttja marken till en skola bedöms detta fylla ett 
högre samhällsviktigt ändamål. 

 Naturvärdesinventeringarna pekar ut ett antal skyddsvärda träd i området, bland 
annat kommer tre grövre träd behöva avverkas i norra området. Planen bör 
beskriva vilka kompensationsåtgärder som kan vara lämpliga, t ex att lägga upp 
träden i så kallade biodepåer där träden kan få funktionen av grov död ved, en 
livsmiljö som är sällsynt i dagens skogar. Två ekar i den södra delen faller inom 
naturvårdsverkets definition på särskilt skyddsvärda träd. Gamla ekar med så 
kallad mulmbildning i håligheterna har generellt höga naturvärden som livsmiljö 
för ett stort antal arter. En av ekarna ska enligt planebeskrivningen sparas. Enligt 
länsstyrelsens mening bör kommunen överväga att anpassa planen så att bägge 
ekarna kan sparas. 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen kompletteras med 
riskbedömning av specialkompetens samt motivering i planbeskrivning till hur 
trädet bör anpassas för att samexistera med skolverksamhet. Se sid 9 i 
planbeskrivningen. 
De tre träd som i samrådsförslaget planerats att avverkas i den norra delen av 
planområdet planeras nu i granskningsförslaget att bevaras. 

 Enligt planbeskrivningen finns det biotopskyddade stenmurar inom planområdet. 
Hur dessa ska hanteras i en dispensprocess överlämnas till de enskilda 
fastighetsägarna. Planen bör redovisa hur eventuell kompensation kan ske i ett 
sammanhang utifrån grön infrastruktur etc. Att hantera frågorna individuellt 
riskerar att eventuella kompensationsåtgärder suboptimeras. 
Kommentar: Kompletteras. Rubricerat granskningsförslag hänvisar till att i 
de fall en stenmur rivs bör kompensationsåtgärder göras genom exempelvis 
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återbyggnad på annan plats.  
 Förekomst av fladdermösskolonier har konstaterats i det norra planområdet. 

Fladdermöss är strikt skyddade enligt artskyddsförordningen. Planförfattaren 
konstaterar att fladdermössen kan påverkas negativt av bland annat nya 
ljusförhållanden.  Planen behöver en djupare diskussion om eventuella skydds- 
eller försiktighetsåtgärder kopplat till artskyddet.  
Kommentar: Kompletteras. I granskningsförslaget redovisas mer utförligt för 
vilka skyddsåtgärder som bör tas för att ej påverka fladdermusen negativt. 
Artskyddsdispens ska sökas för eventuell rivning av befintlig byggnad på 
fastighet Sanatorieskogen 1:31.  

 Naturvärdesinventeringen konstaterar att det finns observationer av hasselmus i 
området och dess omgivningar och konsulten rekommenderar en inventering. 
Även hasselmus är strikt skyddad enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen 
anser att en fördjupad inventering av hasselmus och dess livsmiljöer bör 
genomföras. 
Kommentar: Kompletteras. Kompletterande hasselmusinventering har gjorts 
för hela planområdet. Denna inventering resulterade inte i några fynd av 
hasselmusbon inom planområdet. De flesta områden som bedömts som mer eller 
mindre lämpliga för hasselmusbiotoper är av igenväxningskaraktär. Därefter 
kommer vegetationen bli för hög, den snåriga miljön försvinner och det blir för 
skuggigt. Ett område i norra kanten av den igenväxta betes-/åkermarken 
bedöms som mer lämpligt förutsatt att åkermarken framför hålls öppen så att 
solinstrålningen består. Denna typ av mark är dock vanligt förekommande och 
planområdet bedöms inte vara del av någon större grön- eller rörelsestruktur 
för hasselmöss.  
 

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

2. SGI  
 SGI lämnar inga synpunkter på det geotekniska underlaget men lyfter frågan om 

det är tillräckligt att ange åtgärder som behövs i planbeskrivningen. 
Kommentar: Noteras. 

3. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet framför att det inte framgår i planbeskrivningen om något 

exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatör. För Lantmäteriet 
förefaller det som en sådan situation där det är vanligt att exploateringsavtal 
tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 
13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett 
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Kommentar: Kompletteras. Kommunen har inte för avsikt att teckna 
exploateringsavtal med berörda fastighetsägare. Genomförandebeskrivningen 
kompletteras med ytterligare information kring detta.  
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 Lantmäteriet anser det som positivt att det i planbeskrivningen finns en 
fastighetskonsekvensutredning. För att göra utredningen ännu tydligare för 
fastighetsägarna skulle det även kunna framgå vilken typ av mark det är som ska 
köpas/försäljas (tex allmän plats, kvartersmark för bostad m.fl.) samt om 
avståendet/erhållandet är av betydelse för planens genomförande eller påverkar 
fastighetens planenlighet (syftet med marköverföringarna). 
Kommentar: Revideras. I granskningsförslaget har det förtydligats vilken typ 
av mark som detaljplanen syftar till att skapa.   

 Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
detaljer i grundkartan saknas. 
Kommentar: Kompletteras. I granskningsförslaget är detta kompletterat. 

 För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala 
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka 
nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet. 
Det bör även framgå att kommunen som huvudman för allmän plats får kostnader 
för utbyggnaden och driften av dessa platser. 
Kommentar: Noteras. Se Ekonomiska konsekvenser i 
genomförandebeskrivningen i granskningsförslaget.  

 Inom planområdet har Lantmäteriet observerat att följande servitut finns (obs, 
fler servitut kan finnas): 

o Aktnr 15-ULS-130 avseende väg till förmån för Sanatorieskogen 1:38 och 
1:40   

o Aktnr 15-ULS-306 avseende väg till förmån för Sanatorieskogen 1:31 
Kommentar: Kompletteras. Påverkan på befintliga servitut kompletteras i 
genomförandebeskrivningen. 

4. Trafikverket 
 Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av förslag till detaljplan och 

Trafikverket har därmed ingen erinran. Detta ärende har diarieförts hos 
trafikverket på TRV 2021/11654. 
Kommentar: Noteras. 

Övriga 
Förbund och företag 

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 SÄRF påpekar att avståndet mellan brandposter inte bör överstiga 150 meter vid 

konventionellt system. Vattenflödet i posterna i område innehållande skola bör 
inte understiga 1200 liter/minut. Vattenflödet i brandposterna i område 
innehållande villor/radhus/parhus bör vara minst 600 liter/minut. I område 
innehållande villor/radhus/parhus kan alternativt system accepteras. Vid val av 
alternativsystem bör avståndet mellan närmaste brandpost och bebyggelsen inte 
överstiga 1000 meter. Brandposten ska då kunna leverera minst 900 liter/minut. 
Kommentar: Kompletteras i granskningsförslag och vidarebefordras till 
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Ulricehamns Energi AB. 
 

 SÄRF anser att samrådsunderlaget saknar information om hur kontaminerat 
släckvatten hanteras inom rubricerat planförslag. Det bör redovisas i 
planbeskrivningen för hur kontaminerat släckvatten från aktuellt planområde 
hanteras. Bedöms släckvatten nå Åsunden eller skyddsvärda vattendrag bör 
åtgärder övervägas. Så som tex. avstängningsventil.  
Kommentar: Kompletteras i granskningsförslaget.  
 

 Av vad SÄRF bedömer kan det inte säkerställas att skyfall inte leder till 
översvämning. Det bör säkerställas att exploatering inte innebär risk för 
översvämning vid skyfall både inom planområdet och kringliggande områden.  
Kommentar: Kompletteras. I granskningsförslaget har skyfallshanteringen 
bearbetats och till största del gjorts om. Skyfallshantering går att läsa om i 
planbeskrivningen. 

6. Skanova (Telia Company) AB 
 Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanova har en liten del ledningar 

inom planområdet. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas 
inte eller lite grann av rubricerat planförslag. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärden eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
Kommentar: Noteras. 

7. Postnord Sverige AB 
 Postnord informerar att de ska godkänna placering och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut 
miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. Kontakta Postnord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. 
Kommentar: Noteras.  

8. Västtrafik 
 Västtrafik ser positivt till planläggning av området och är mycket positiva till en 

tidig planering av gång- & cykelvägar. Allmänt anses 400m gångavstånd till 
kollektivtrafik godtagbart, avståndet från planområdet till närmsta hållplats 
bedöms vara 500m vilket är något längre. Det är då mycket viktigt att gångvägen 
till och från hållplatsen upplevs gen, trygg och tillgänglig.  
Kommentar: Noteras. 

 Västtrafik saknar en tydlig bild av barnperspektivet, där det bör ingå hur barn kan 
ta sig till och från planområdet (med särskilt fokus på skolan) på ett hållbart och 
säkert sätt. Barns självständiga mobilitet bör uppmuntras ur flera aspekter bl.a. 
hälsa. 
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Kommentar: Kompletteras. Redovisning av barnperspektivet kompletteras i 
planbeskrivningen.  

9. Frölunda fastigheter i Gällstad AB (Ur & skur förskola) 
Fastighetsägaren upplåter sin fastighet till förskoleverksamhet i anslutning till 
planområdet.  

 Fastighetsägaren påpekar deras att infiltration går under dragningen av gång- och 
cykelvägen mot deras fastighet. Infiltrationen ligger på kommunalfastighet men 
fastighetsägaren erinrar att man blivit lovad ett servitut samt ett 
nyttjanderättsavtal.  
Kommentar: Revideras. Dragning av infartsväg flyttas något söder ut så att 
infiltrationen inte riskerar att överbyggas.  

 Förskolan önskar en alternativ infart från planområdet till dess verksamhet då 
verksamheten upplever problem med tillgänglighet till fastigheten under större 
evenemang på Lassalyckan. Förskolan & fastighetsägaren framför att befintlig 
infart möjligen inte uppfyller räddningstjänstens krav för framkomlighet vid 
evenemang med ett högt publikdeltagande. 
Kommentar: Beaktas. Granskningsförslaget möjliggör för infart till 
fastigheten via planområdet. 

10. Ulricehamns SK (Snösäkert) 
Organisationen Snösäkert bedriver på vintertid storskalig snötillverkning på Ulricehamns 
kommuns skidstadion och välkomnar en diskussion kring ämnet och de punkter som 
listas nedan. 

 Organisationen är rädd för att ny bebyggelse som möjliggörs i rubricerat 
planförslag kan hindra dess snöproduktion. När snöproduktionen är igång körs 
anläggningen dygnet runt. Ljud från snökanonerna sprider sig i olika riktningar 
beroende på vindriktningen. Oftast blåser det i NV-, N-, NO- eller Ostligriktning, 
samt i undantagsfall i sydostligriktning. Ljudet fortplantar sig i dessa fall i 
riktning mot den tänkta bebyggelsen närmast skidstadion.  
Kommentar: Kompletteras. ”Bullerutredning för Del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl.” har genomförts till granskningsförslaget. Denna bullerutredning beskriver 
att exploatering kan ske i enlighet med granskningsförslaget utan att påverka 
Ulricehamns SK s snöproduktion. 

 Vid arrangemang på Lassalyckan används ljudanläggningar av både större och 
mindre format som kan ge en områdespåverkan och som organisationen är rädda 
kan hindras i framtiden. 
Kommentar: Noteras. I enlighet med Boverkets ”Buller från idrottsplatser 
2020:22” och Naturvårdsverkets ”Vägledning om buller från idrottsplatser” 
(2021) bedöms inte bullernivåerna uppnå störande nivåerna som kräver 
skyddsåtgärder. Ett avstånd om drygt 200m hålls där både växtlighet och 
bebyggelse bromsar ljudets färdväg.  

 Organisationen påvisar att träningsgrupper för skidskytte har startats i området. 
Vilket på sikt kan leda till anläggning av en korthållsbana för skytte med kalibern 
long 22 rifle som kan öka ljudnivån från Lassalyckan ytterligare.  
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Kommentar: Noteras. Tillåten exploatering inom planområdet bedöms inte 
vara beläget inom avstånd som kräver skyddsåtgärder för buller angående 
denna eventuella framtida byggnation på Lassalyckan. Annan bebyggelse finns 
närmare tänkt plats för skidskyttebana som däremot kan påverkas av påpekad 
utbyggnad. Skyddsåtgärden kan tas för att uppnå riktvärden för bedömning om 
lämplig bullerbegränsning för skjutbanor (NFS 2005:15). 

Privatpersoner 

11. Privatperson 1 (2 skrivelser, 2 personer)  
Privatperson 1 har skickat in yttrande vid två tillfällen. Därmed delas svaren upp för att 
förtydliga vilket yttrande som besvaras. 

Synpunkter inskickade det första inskickade yttrandet 

 Privatperson 1 anser att kommunen informerat om detaljplanearbetet i ett försent 
skede. Där Privatperson 1 anser att grannar blivit informerade tidigare. Personen 
anser att de köpt fastigheten för det läge som den ligger i idag och vill att det ska 
fortsätta vara så i framtiden.   
Kommentar: Noteras. Informationsbrev har gått ut till befintliga 
fastighetsägare vid planstart. Presentation av förslag har skett vid samråd. 
Området i fråga för rubricerad detaljplan utpekat i Översiktsplan för 
Ulricehamns kommun 2015-10-29 för utökad bebyggelse. I juni 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. I arbetet med denna översiktsplan har 
rubricerat område vart utpekat för utökad bebyggelse samt som tätort i 
samtliga förslag som presenterats vilket ej genererat i några yttranden under 
processens gång. Denna nya översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige 
24-02-2022. Dock ska översiktsplanen inte tolkas som en uppdragsbeskrivning, 
utan bör snarare ses som kommunens intentioner. 

Synpunkter från det andra inskickade yttrandet 

 Privatperson 1 vill framföra att man anser att infarten till det nya området bör gå 
ca 100m längre öster ut. De är extremt missnöjda och oroliga för att den insyn 
som kan komma att bli från gång- och cykelväg i samband med infarten.  

Kommentar: Noteras. Ny infart bör gå enligt granskningsförslag för att på 
bästa sätt nyttjas i det nya området, för att ej ta onödigt mycket mark i anspråk 
och för att på så sätt serva kommunens allmänna intressen enligt andra kapitlet 
i plan- och bygglagen, samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde 
kapitlen i miljöbalken.  

 Privatperson 1 vill också poängtera att de tycker att Grönahögsvägen är hårt 
trafikerat som det är idag. Det är dålig sikt när man backar ut från en infart på 
gatan och detta problem har ökat sedan man ökat hastigheten på gatan.  
Kommentar: Noteras. En ny infart till det planerade området beräknas 
generellt minska hastigheten på den aktuella delen av Grönahögsvägen. Detta 
då det förbereds för två nya övergångar i granskningsförslaget, samt en ny 
korsning. Även sikten bedöms förbättras då planförslaget medger att viss 

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005/nfs-200515/
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växtlighet kan ersättas med ny gatdragning öster om aktuell fastighet. 
Sammantaget bedöms detta till viss del ge förutsättningar för en säkrare utfart 
på vägen.   

 Privatperson 1 är orolig för projektering av indragning av VA till befintlig byggnad 
på fastigheten och anser att de inte fått tillräckligt bra svar från Ulricehamns 
Energi AB. 
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag möjliggörs för 
dragning av VA-ledningar både i NATUR norr och i VÄG söder om privatperson 
1 fastighet. Projektering på detaljnivå görs ej i detaljplan. 

 Privatperson 1 anser att den stig som landskapsarkitekt för skolgården ritat i den 
illustration som visades på samrådsmötet går onödigt nära fastighet Stadsskogen 
1:10 och bör flyttas minst 50m norr ut.  
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag regleras 
skolfastighetens utformning i låg utsträckning. En naturbuffert om minst 10m 
sparas mot omkringliggande fastigheter. Projekteringsförslag för skolfastighet 
redovisas för i rubricerat granskningsförslag och där planeras den ytan som 
privatperson 1 hänvisar till nyttjas i lågutsträckning.  

12. Privatperson 2 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 2 vill starkt protestera mot detaljplan på Sanatorieskogen. En stor 

anledning till att de valde att köpa hus i Stadsskogen på den plats de bor nu var att 
någon sagt att inte området mellan Stadsskogen och Lassalyckan skulle bebyggas. 
Kommentar: Noteras. Vid tillfälle för köp av aktuell fastighet 2020-01-31 var 
södra delen av området i fråga för rubricerad detaljplan utpekat i Översiktsplan 
för Ulricehamns kommun 2015-10-29 för utökad bebyggelse. I juni 2018 
beslutade kommunfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. I arbetet med denna översiktsplan har 
rubricerat område vart utpekat för utökad bebyggelse samt som tätort i 
samtliga förslag som presenterats vilket ej genererat i några yttranden under 
processens gång. Denna nya översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige 
24-02-2022. 

13. Privatperson 3 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 3 är orolig för att det befintliga naturområdet in till deras fastighet 

samt för ökad trafik på Björkgatan.  
Kommentar: Noteras. Naturområdet närmast befintlig bebyggelse säkerställs 
som grönområde i rubricerad detaljplan via bestämmelsen PARK. Ingen ökad 
biltrafik planeras på Björkgatan.  

14. Privatperson 4  
 Privatperson 4 anser att idrottshall vid F-6 skola bör innehålla en mindre hall för 

tex. Kampsporter, bordtennis eller dans. 
Kommentar: Noteras. Detta regleras ej i detaljplan.  

 Privatperson 4 anser att norra delen av planområdet bör diskuteras för 
anläggning av ny 7–9 skola. Det är en utmärkt plats för detta syfte då närheten till 
Lassalyckan är viktig för skolan.  
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Kommentar: Noteras. Planområdet har vart del i den utredning som skett och 
sker för ny 7–9 skola av kommunens lokalberedningsgrupp och Lokalstyrgrupp 
(LSG).  Utredningen har konstaterat att området inte ska användas till 7–9 
skola utan har valts bort för andra mer lämpliga alternativ. 

15. Privatperson 5 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 5 önskar en buffertzon på 10m bestående av buskar och träd mellan 

Lugnåsgatan och skolområdet. Detta för att minska insyn och ljud från skolan.  
Kommentar: Revideras. I rubricerat granskningsförslag tillmötesgås 
privatperson 5 där det ges utrymme för en buffertzon om 10 meter genom 
NATUR.   

 Privatperson 5 önskar att åtgärder vidtas för att förhindra avlämning till skolan 
via Lugnåsgatan. Förslagsvis kan detta ske genom att staket sätts upp runt 
skolområdet för att minska risken för tillträde den vägen och att Lugnåsgatan då 
blir en gata endast för behörig trafik.  
Kommentar: Revideras. Stängsel är en naturlig del i projekteringen av skolan, 
både genom att avgränsa fastigheten och som att skydda elever. Genom stängsel 
runt skolfastigheten beräknas vägen bli för lång att gå för att det ska bli en 
avlämningsplats likt det privatperson 5 beskriver. Planbestämmelse om 
”Stängsel ska finnas” läggs till i plankartan för att tydliggöra detta. 

 Privatperson 5 ser även ett behov av att skolan avlämningsficka görs tillräckligt 
stor för att förhindra trafikkaos i samband med framförallt avlämning av barn vid 
skolstart morgontid. Då föräldrar till de yngre barnen ofta följer barnen in i skolan 
vid avlämning kräver detta ett ex antal parkering. Placeras dessa klasser närmst 
parkeringen blir detta ett mindre problem.  
Kommentar: Revideras. Fastigheten för skolan utökas genom att infartsvägen 
flyttas åt öster i korsningen mot Lugnåsgatan. Detta för att ge utrymme för fler 
parkeringsplatser i samband med skola och idrottshall.  

 För att undvika tung trafik in i stadsskogens bostadsområde önskar privatperson 
5 att byggtrafik i så stor utsträckning som möjligt leds in i byggområdena via 
Grönahögsvägen. 
Kommentar: Noteras. Detta regleras ej i detaljplan.  

16. Privatperson 6 (1 skrivelse, 27 personer) 
Privatperson 6 anser att en förlängning av Vinbärsgatan är felaktig enligt följande 
grunder och har följande synpunkter på planförslaget: 

 De boende på Vinbärsgatan köpte sina fastigheter efter de befintliga förhållanden 
som är på platser som en återvändsgata med vändplats. Privatperson 6 anser att 
kommunen som säljare har ett ansvar att bevara utlovade förutsättningar. 
Kommentar: Noteras. Samrådshandling av planförslag möjliggör för en 
förlängning av Vinbärsgatan med en vändplats. Förslaget skulle således ej 
förändra gatuutformingen på det sätt som påstås. Till granskningsförslaget har 
denna vägdragning ändrats för att tillskapa en mer blandad bebyggelse i 
planområdet i enlighet med kommunens ”Riktlinjer för stadsbyggnad i 
Ulricehamn 2021-01-14”. 

 Vinbärsgatan är en smal lokalgata som lutar och har en kurva som skapar 
problematik med fart och sikt, framförallt under vintertid. Privatperson 6 anser 
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att den nya trafiken inte har denna gata som lokalgata utan som genomfartsled.  
Kommentar: Noteras. Samrådshandling av planförslag möjliggör för en 
förlängning av Vinbärsgatan med en vändplats. Förslaget skulle således ej 
förändra gatuutformingen på det sätt som påstås. Till granskningsförslaget har 
denna vägdragning ändrats för att tillskapa en mer blandad bebyggelse i 
planområdet i enlighet med kommunens ”Riktlinjer för stadsbyggnad i 
Ulricehamn 2021-01-14”. 

 Privatperson 6 anser att ingen utredning för alternativ vägdragning har gjorts. 
Privatperson 6 är rädd för att säkerheten på gatan äventyras. 
Kommentar: Kompletteras. Granskningsförslaget har kompletterade delar 
angående trafik för att tydliggöra hänsynstagande, motiv och konsekvenser till 
dragning av väg. 

 Privatperson 6 anser att argument om att svårigheter med trafikframkomlighet 
vid evenemang är felaktiga. Denna trafikproblematik finns bara längre norr ut, vid 
ishallen, UIF-stugan och fotbollsplanen.  
Kommentar: Noteras. Trafikproblematik förekommer på Lassalyckan överlag 
under större evenemang. Denna problematik bedöms påverkas av all trafik på 
Idrottsvägen under dessa större evenemang. Att tillföra mer daglig trafik på 
Idrottsgatan bedöms bland annat ge upphov till större risk för överklagan mot 
att arrangera evenemang på Lassalyckan. Vilket går emot kommunens 
ambitioner. Därmed bedöms det som olämpligt att tillföra mer trafik på 
Idrottsvägen.  

 Privatperson 6 anser att det är direkt felaktigt att tillföra 3 gånger så mycket 
byggyta och den trafik som detta medför till den befintliga gatan. Vidare yttrar 
Privatperson 6 att de avser att bestrida anläggning av Vinbärsgatan så långt 
möjlighet ges.  
Kommentar: Noteras. Gatans utformning bedöms klara den trafikökning som 
samrådsförslaget föreslår. Till granskningsförslaget har denna vägdragning 
ändrats för att tillskapa en mer blandad bebyggelse i planområdet i enlighet 
med kommunens ”Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn 2021-01-14”. 

 Det finns ingen miljöutredning som täcker hela den norra delen av området. 
Kommentar: Kompletteras. Granskningsförslaget har kompletterats med ”NVI 
i delar av Sanatorieskogen samt inventering av hasselmusbiotoper”. 
Utredningen visar på att norra delen av området omfattas av naturvärdes klass 
3 på en 1–4 gradig skala. Värdebärande objekt inom området bedöms vara ett 
fåtal grövre björkar, aspar och tallar har identifieras, men majoriteten av 
träden har inte nått medelåldern. 

 De ställer sig frågande till varför inte ”tuppatorget” benämns i detaljplanen. Då de 
anser att det är en naturlig knutpunkt inramad av stora träd som är unikt för 
området. Några av träden benämns i rubricerat planförslag och att det finns 
liknande i området därmed anser privatperson 6 att detta ska redovisas vart dessa 
är. 
Kommentar: Kompletteras. Tuppatorget var en glänta som man höll öppen på 
Vintersanatoriets tid där några av sanatoriets vandringsstigar möttes. Där 
fanns en eller flera sittbänkar där man kunde samlas. Få spår av detta finns på 
platsen idag och platsen bedöms inte inneha några bevarandevärda 
kulturmiljövärden. 

 Privatperson 6 ifrågasätter om tjänstemännen har i uppdrag att ta fram en 
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detaljplan för den norra delen i rubricerat planförslag. Privatperson 6 hävdar att 
inte är utpekat för detaljplanearbete och att det därmed är olämpligt att 
exploatera denna del.  
Kommentar: Noteras. Samtliga planförslag som presenterats går i linje med 
den uppdragsbeskrivning som förvaltningen tillhandahållit. 
Uppdragsbeskrivningen är daterad 2020-12-16 och planuppdraget är beslutat i 
kommunstyrelsen via planprioriteringslistan. 

 Privatperson 6 ställer sig frågande till varför vårdboende byggs i detta område och 
om det gjorts utredningar för detta. De ställer sig även frågande till varför man 
placerar detta boende på den plats som valts med hänvisning till lugn och närhet 
till natur då det är mycket arrangemang i närheten. 
Kommentar: Kompletteras. Lokalisering av socialpsykiatriboende motiveras i 
Lokaliseringsutredning för socialpsykiatri. Lokalisering av gruppbostad har 
beslutats i av Lokalstyrgruppen 2020-08-18 i samband med fastställande av 
Markförsörjningsplan 2021–2030. 

 Privatperson 6 ställer sig frågande till vem som ska äga marken som planeras för 
gruppboende i norra delen av området. De ifrågasätter varför kommunen vill äga 
ett så stort område i ett mycket attraktivt naturområde och varför fastigheten inte 
begränsas till vårdboende. De ifrågasätter även varför inte rätt yta redovisas för 
vad som tillförs denna fastighet. 
Kommentar: Noteras. Kommunen är idag fastighetsägare och har intentionen 
att även vara detta i framtiden. Kommunen har uppdrag att se till allmänhetens 
bästa och denna plats har lokaliserats som lämplig att förlägga denna typ av 
verksamhet på. Då en detaljplan gäller för evigt, så länge inte en ny detaljplan 
upprättas för fastigheten, detaljplanen ändras eller upphävs, vill man 
möjliggöra för en typ av flexibilitet. Dvs att man inte låser fastigheten för ett 
specifik psykosocialt boende utan möjliggör för andra typer av lösningar i 
framtiden. Kommunen upplever att man har redovisat rätt yta för båda 
fastigheterna som tillåter någon typ av gruppboende.   

 Privatperson 6 undrar om alla parkområden som presenteras i rubricerat 
planförslag kommer att anläggas då parkytor i detaljplan ”Detaljplan för 
Bogesund 1:253” ej har anlagts och om dessa parkytor anläggs i samband med 
utbyggnad av rubricerat planförslag. 
Kommentar: Noteras. Alla ytor som planläggs i en detaljplan planläggs med 
ambitionen att utföras. Dock kan ej rubricerat planförslag påverka utbyggnad 
av parkmark utanför dess planområde. Park kan anläggas på olika sätt men 
planbestämmelsen innebär enligt boverkets kunskapsbank att 
användningsområdet förutsätter skötsel.  

 De ställer sig frågande till om framtida arrangemang kommer att påverkas av den 
exploatering som möjliggörs i rubricerat planförslag, om det gjorts utredningar 
kring detta och om snöproduktionen kan påverkas av detta. 
Kommentar: Kompletteras. En bullerutredning har genomförts till 
granskningsförslaget. Denna bullerutredning beskriver att exploatering kan ske 
i enlighet med granskningsförslaget utan att påverka Ulricehamns SK s 
snöproduktion. Denna utredning finns bifogad till rubricerat 
granskningsförslag. 
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17. Privatperson 7 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 7 har i yttrandet bifogat en karta vilket yttrandet hänvisar till (se 

figur 1 nedan). Det förslag som privatperson 7 redovisar i denna karta baseras på 3 
punkter där förändringar bör ske. 

o Punkt 1. De anser att vägen öster om skolan ska flyttas ytterligare öster ut 
för att förhindra ljud och ljus mot fastigheter norr om skolfastigheten och 
för att öka parkerings- och avlämningsytor för skolområdet. 

o Punkt 2. De anser att det vore lämpligt med en grön buffertzon mellan 
skolfastigheten och bostäder norr om skolfastigheten för att minska ljud 
och ljus från densamma. De funderar på om man kan använda den 
stenmur som finns idag. Genom en buffertzon kan man även hindra så att 
inte föräldrar lämnar av barnen vid Lugnåsgatan.  

o Punkt 3. Infart till fastighet Stadsskogen 1:6 kan gå på gång- och cykelväg 
för att möjliggöra grönbuffertzon.  

 

Figur 1. Illustration över förslag på förändring från privatperson 7. 

 
Kommentar: Revideras. I rubricerat granskningsförslag har infart till 
fastighet Stadsskogen 1:6 reviderats. Detta i stor utsträckning i enlighet med det 
förslag privatperson 7 här lämnar i figur 1 ovan. 
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18. Privatperson 8 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 8 anser att rubricerat planförslag bör föregås av ett planprogram. 

Detta med tanke på den stora geografiska omfattningen och dess komplexitet, 
med referens till PBL (2010:900) 5 kap. 10§. 
Kommentar: Planområdet bedöms inte som tillräckligt komplext för ett behov 
av ett planprogram. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-01 att planprogram 
för Sanatorieskogen ej är nödvändigt, dessa frågor ska hanteras i arbetet med 
översiktsplanen Ulricehamn 2040. Den planerade utvecklingen av området går i 
linje med översiktsplan samt övriga politiska beslut. Lokaliseringsutredning är 
gjord för placering av f-6 skola (Slutrapport - Tillväxtplan för centralortens 
grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler) och 
politiskt beslutad i kommunstyrelsen (2019-12-02 § 297). 

 Privatperson 8 konspirerar kring varför primärkartan är nedtonad i plankartan 
och att detta ska vara för att man inte ska känna igen sig i vart man är. 
Kommentar: Noteras. Plankartan är utformad i enlighet kommunens 
standard. Plankartan kan möjligen blivit fläckigt i färgerna vid utskrift till 
samrådsmötet, men inte till den grad att plankartan på något sätt ska uppfattas 
som undermålig. 

 Privatperson 8 anser att planförslaget ej följer gällande översiktsplan.   
Kommentar: Noteras. Detaljplanearbetet går i linje med vad som är utpekat i 
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 antagen 2022-02-24. Större delen av 
planområdet är i översiktsplanen utpekat som utökad bebyggelse. Den del som 
inte är utpekad som utökad bebyggelse är utpekad som Ulricehamns tätort. 
Inom detta ingår förtätning, bostäder, kommunal verksamhet mm. Därmed kan 
ej detaljplanen bedömas gå emot översiktsplanens intentioner. 
Med detta sagt så fungerar ej en översiktsplan som en uppdragsbeskrivning för 
specifika planuppdrag eller för gränsdragningar av en detaljplan. 

 Tidplanen är felaktig i planförslaget. I tidplanen står det att samråd ska ske 
kvartal 3 2021 när det i verkligheten sker kvartal 4 2021. 
Kommentar: Tidplanen hänvisar till när samråd ska starta och detta stämmer 
dessvärre inte då rubricerat planförslag blev försenat efter att planförslaget 
lämnat tjänstemännens skrivbord. Detta föranledde att samrådet startade 2021-
10-05 dvs. 5 dagar in i kvartal 4. 

 Privatperson 8 anser att rubricerat planförslag har större påverkan på naturen än 
viss påverkan, då mycket av de gröna kilar som man beskriver i planbeskrivningen 
försvinner genom hårdgjorda ytor. I yttrandet menar de att då påstå att en väl 
planerad grönstruktur med stråk för djur och insekter i fria passager med växter 
lavar och svampar kan växa som finns i planförslaget känns inte realistiskt. 
Kommentar: Noteras. På sidan 9 i rubricerat planförslag kan man läsa “I 
naturvärdesinventeringen, 2019, gjordes bedömningen av planförslaget att 
påverkan på naturvärden kommer bli stor och vissa naturvärden försvinna helt 
men att skadan blir relativt liten då planområdet har liten biologisk betydelse 
för kommunen”. I rubricerat planförslag bevaras mestadels av natur som 
klassats till klass 3 och näst intill all natur som klassats till klass 2 bevaras helt. 
Utöver detta planeras relativt stora parkytor för att tillgodose de gröna stråken 
och samtidigt skapa sociala knutpunkter. Viktigt att beakta är att även den 
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privata grönskan är del i stadens gröna nät och minst lika värdefull ur ett 
biologiskt perspektiv. 

 Vad gäller placering av skola anser de att man inte planerat en modern skola med 
tillhörande skolgård utan att man lever kvar i omoderna lösningar framförallt i 
jämförelse med hur man planerar i andra städer. Man bör ha fler angöringsytor 
för avlämning samt bilfri zon kring skolan. De anser att trafiksituationen för 
skolan inte är utredd tillräckligt. 
Kommentar: Noteras. Utformning av skola och skolgård regleras i liten 
utsträckning i planförslaget. Planhandlingarna förtydligar på vilket sätt 
användningsområdet kan nyttjas för att uppfylla de krav som ställs utifrån 
platsens förutsättningar.  

 Privatperson 8 saknar en utredning kring barnperspektivet. 
Kommentar: Kompletteras. Redogörelse för barnperspektivet kompletteras.  

 Privatperson 8 anser att väghållaren inte tillgodoser att alla gator skall sluta med i 
en vändplan vilket inte är okej enligt svensk lagstiftning. 
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag erhålls vändplatser i 
enlighet med Trafikverkets riktlinjer Vägar och gators utformning (VGU). 

 Privatperson 8 är rädd för att trafiknivån ökar på Lugnåsgatan för avlämning av 
skolelever. De påstår även att gatan saknar vändplats i väst. 
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag bedöms ej trafiknivån 
på Lugnåsgatan öka då platsen ej bedöms som lämplig för avlämning av 
skolelever. Gatan bedöms som otillgänglig i sammanhanget samt att stängels 
ska uppföras mot gång- och cykelvägen norr om skolan, det som tidigare var 
Lugnåsgatan. I rubricerat granskningsförslag erhålls vändplatser i enlighet 
med Trafikverkets riktlinjer Vägar och gators utformning (VGU). 

 Privatperson 8 anser att man inte har tydliggjort att man har dimensionerat för 
bussavlastning och att man gör samma fel som privatperson 8 anser att man gjort 
vid Bogesundsskolan och Ulrikaskolan. 
Kommentar: Revideras. I granskningsförslaget är både allmänplats och 
kvartersmark dimensionerad för att rymma den typ av fordon som förväntas 
användas, vilket även inkluderar exempelvis större skolbussar. Avlämningsytor 
vid skolan bestäms i bygglov, men detaljplanen medger ytor som med god 
marginal bör klara gällande krav.  

 Privatperson 8 anser att för få gång- och cykelvägar tillskapas i området. De anser 
att ett nytt övergångsställe skall tillskapas vid infarten av den nya gatan, men att 
det även är lika viktigt att även i nordväst, där ett gångstråk kommer ner till 
Grönahögsvägen, och det inte finns någon gångbana på den östra sidan att då 
komma över till nuvarande gång- och cykelväg söder om Grönahögsvägen. Då 
barn som kommer från bostadsområden söder om planområdet inte går omvägar 
utan söker närmaste vägen. 
Kommentar: Noteras. Detaljplanen reglerar ej vilken sida av gatan som gång- 
och cykelvägar går på, men naturligt ur ett trafiksäkerhetshänseende bör gång- 
och cykelväg anläggas på västra sidan av ny infartsväg. Detaljplanen reglar 
inte heller specifik plats för övergångsställen men anslutning mot skolfastighet 
möjliggörs i sydvästra hörnet att densamma. 

 Privatperson 8 saknar övergripande trafikutredningar och därmed kan inte heller 
bullernivåer beräknas och godkännas. 
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Kommentar: Kompletteras. Granskningsförslaget har kompletterade delar 
angående trafik för att tydliggöra hänsynstagande, motiv och konsekvenser till 
dragning av väg. 

 Enligt privatperson 8 klassas deras fastighet idag som landsbygd vad gäller 
dragning av fiber i regi av UEAB, blir nu den gränsen innan de som bor öster om 
planområdet? 
Kommentar: Noteras. Frågan hanteras av Ulricehamns Energi AB och är 
inget som hanteras i ett detaljplanearbete. 

 Privatperson 8 undrar om man tagit höjd för 200års regn då de anser att det 
saknas i planhandlingarna till rubricerat planförslag.  
Kommentar: Noteras. I granskningsförslaget har skyfallshanteringen 
beräknats och planerats om sedan samrådsförslaget. Detta för att förbättra 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 Privatperson 8 påpekar att planområdet för rubricerat planförslag inte ingår i den 
fördjupande översiktsplanen ”växtplats Ulricehamn” från maj 2008. 
Kommentar: Noteras. Planförslagets förhållande till den fördjupade 
översiktsplanen ”växtplats Ulricehamn” hanteras i planbeskrivningen. 

 De anser att man inte tagit tillräcklig hänsyn till den gällande grönplanen och att 
man exploaterar för hårt i området utan att ta hänsyn till naturen. 
Kommentar: Noteras. På sidan 9 i rubricerat planförslag går att läsa “I 
naturvärdesinventeringen, 2019, gjordes bedömningen av planförslaget att 
påverkan på naturvärden kommer bli stor och vissa naturvärden försvinna helt 
men att skadan blir relativt liten då planområdet har liten biologisk betydelse 
för kommunen”. I rubricerat planförslag bevaras mestadels av natur som 
klassats till klass 3 och näst intill all natur som klassats till klass 2 bevaras helt. 
Utöver detta planeras relativt stora parkytor för att tillgodose de gröna stråken 
och samtidigt skapa sociala knutpunkter. Viktigt att beakta är att även den 
privata grönskan är del i stadens gröna nät och minst lika värdefull ur ett 
biologiskt perspektiv.  

 Privatperson 8 tycker inte att man har tagit hänsyn till gröna kilar, vatten, djurliv 
och insekter såsom fladdermöss i undersökningen kring betydande 
miljöpåverkan. 
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att ”Undersökning om betydande 
miljöpåverkan” är relevant och korrekt.  

19. Privatperson 9 
 Privatperson 9 anser att en förlängning av Vinbärsgatan känns ogenomtänkt, då 

hen upplever att vägen är belastad till max då den är smal, krokig, har dålig sikt 
med bilar som backar ut på gatan från respektive garageinfart, parkerade bilar 
utmed gatan vilket ger dåliga möjligheter att mötas under speciellt vintertid samt 
att det är mycket lekande barn på gatan. Privatperson 9 anser att det är bättre att 
nyttja den befintlig vägen till Sanatorieskogen 1:31.  
Kommentar: Noteras. Gatans utformning bedöms klara den trafikökning som 
samrådsförslaget föreslår. Till granskningsförslaget har denna vägdragning 
ändrats för att tillmötesgå de yttranden som inkommit samt för att tillskapa en 
mer blandad bebyggelse i planområdet i enlighet med kommunens ”Riktlinjer 
för stadsbyggnad i Ulricehamn 2021-01-14” 

 Privatperson 9 undrar varför man får bygga 9-11m höga hus när 
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egenskapsbestämmelsen e2 - luftigt med småskaliga hus enligt ritning.  
Kommentar: Noteras. Egenskapsbestämmelsen e2 reglerar största bruttoarea 
angivet värde i m2 av fastighetsarean. Området anses lämpligt för bebyggelse 
av 2 våningsvillor och därmed är 9-11m nockhöjd från färdig gata en lämplig 
nockhöjd.  

 Privatperson 9 undrar varför fastighet Sanatorieskogen 1:31 utökas och varför den 
ges den maximala exploateringsgrad som den har i rubricerat planförslag. Samt 
varför denna fastighet går ända emot planerad villabebyggelse då det förekommer 
våldsamheter på liknande boenden i staden idag. 
Kommentar: Noteras. I granskningsförslaget har en yta med Natur sparats 
mellan fastigheten och användningsområdet som möjliggör för psykosocialt 
boende, detta med anledning till de krav som ställs på socialpsykiatriboenden. 
Verksamheten som sådan kräver inget skyddsavstånd.  

 Privatperson 9 anser att verksamhetschef för tänkt vårdboende och psykosocialt 
boende borde vart med på samrådsmöte för att svara på frågor. 
Kommentar: Noteras. Frågan tas med till framtida möten då det kan bedömas 
vara lämpligt med en deltagande representant från diverse kommunal service. 

20. Privatperson 10 (1 skrivelse, 2 personer) 
 Privatperson 10 tycker att det är positivt att kommunen vill satsa på en ny F-6-

skola med stor skolgård i området. Däremot anser de att man bör ge en större 
buffertzon, planlagd som NATUR, mot angränsande fastigheter om 25-35m. 
Naturområdet skulle då knyta samman naturområden på båda sidor om planerad 
skolfastighet.  
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag planläggs ett 
skyddsavstånd om 10 meter som NATUR. Detta bedöms som lagom i hänseende 
för störning och insyn. Enligt den projektering av användningsområdet för 
skola som planeras ytan söder om bäcken att nyttjas i låg utsträckning.  

 Privatperson 10 anser att kommunen ska ta fram en bullerutredning för den 
ökade trafiken på Grönahögsvägen.  
Kommentar: Noteras. I rubricerat granskningsförslag beräknas 
bullernivåerna ej uppnå skadliga nivåer enligt den trafikalstring som 
genomförts.  

 Privatperson 10 ställer sig frågande till om det finns behov av att anlägga en 
cykelanslutning direkt väster om fastighet Stadsskogen 1:12. De anser att 
kommunen behöver redovisa detta behov i planhandlingarna.  
Kommentar: Noteras. Anslutningen bedöms vara viktig i avseende att skapa 
bra kommunikationer och för att underlätta gång- och cykeltrafik till 
skolfastigheten.  

21. Privatperson 11 (1skrivelse, 2 privatpersoner) 
 Privatperson 11 önskar att skolfastigheten minskas i väster (se figur 2 nedan). Vid 

minskning av denna yta kan riktlinjer för utomhusmiljö för elever på skolan 
fortsatt uppnås med god marginal.  
Kommentar: Revideras. Granskningsförslaget ändras och tillmötesgår 
privatperson 11 i hög utsträckning. 



22 (23) 

 

Figur 2 Illustration över förslag på förändring från privatperson 11 

 Privatperson 11 önskar att belysning vid gång- och cykelväg öster om fastighet 
Stadsskogen 1:13 hålls till en lågt dämpad gatubelysning för att inte störa 
befintliga fastigheter i anslutning.  
Kommentar: Noteras. Önskemålet styrs ej i detaljplan. Dialog bör ske med 
kommunens trafik- & gatukontor vid genomförande av detaljplanen. 

 Privatperson 11 önskar någon form av insynsskydd från skolfastigheten mot 
fastighet Stadsskogen 1:13. Diskussion med tjänstemän har skett vid platsbesök 
om eventuellt kommunen kan bistå med plank eller vall från schaktmassor.  
Kommentar: Beaktas. I granskningsförslaget har yta med bestämmelsen 
NATUR planlagts mellan användningsområde för skola och 
användningsområde för bostad för att skapa avstånd och insynsskydd.  

 Privatperson 11 önskar att så mycket träd som möjligt sparas vid anläggning av 
gång- och cykelväg mellan fastigheterna Stadsskogen 1:12 & Stadsskogen 1:13. 
Samt att den anläggs så centralt som möjligt på ytan. 
Kommentar: Noteras. Gång- och cykelvägen måste anpassas till trafiksäker 
övergångsposition, men det beräknas ske centralt på ytan. I övrigt reglerar ej 
detaljplanen dessa frågor, men bedyrar bevarandevärdet av grönska och 
grönstruktur.  

 Privatperson 11 anser att man inte behöver leda om trafik till förskolan UR & skur 
utan att de kan använda befintlig infart för att minska trafik på Grönahögsvägen 
samt på den nya infarten till området. Ur & skurs befintliga infart stör ej några 
privata hushåll. 
Kommentar: Noteras. Infarten till fastighet Sanatorieskogen 1:30 som idag 
huserar Ur & skur förskola har en ohållbar trafiksituation infarten bedöms vara 
svårtillgänglig och det bedöms vara svårt att uppfylla tillgänglighetskrav vid 
evenemang. Kommunen anser att en ny infart bör planeras för att säkerställa 
fastighetens säkerhet samt för att underlätta för evenemang på Lassalyckan. 
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22. Privatperson 12 
 Då avlämningsplats till skolan är placerad in en bit från Grönahögsvägen är 

privatperson 12 orolig att man som förälder istället väljer att använda 
Lugnåsgatan som avlämnings zon. Privatperson 12 önskar därmed att man 
planlägger 10m NATUR mot Lugnåsgatan för att motverka passage den vägen, för 
att dämpa ljudnivåer samt för att bevara den skogskänsla som finns i området 
idag.  
Kommentar: Revideras. I rubricerat granskningsförslag tillmötesgås 
privatperson 12 där det ges utrymme för en buffertzon om 10 meter genom 
NATUR.  Även stängsel är en naturlig del i projekteringen av skolan, både 
genom att avgränsa fastigheten och som att skydda elever. Genom stängsel runt 
skolfastigheten beräknas vägen bli för lång att gå för att det ska bli en 
avlämningsplats. Planbestämmelse om ”Stängsel ska finnas” läggs till i 
plankartan för att tydliggöra detta. 

 Privatperson 12 önskar även att byggtrafik i största möjliga mån leds via 
Grönahögsvägen.  
Kommentar: Noteras. Önskemålet regleras inte i detaljplan.  

 Privatperson 12 anser även att ytan som är avsatt för parkering och avlämningsyta 
är på tok för liten för att hantera en skola med 500–550 elever. 
Kommentar: Revideras. I rubricerat granskningsförslag har 
användningsområdet för skola ökats i nordost för att ge plats för bättre 
avlämningsytor.  

23. Privatperson 13 
 Privatperson 13 anser att kommunikation angående rubricerat planförslag har 

vart bristfällig från Ulricehamns kommuns sida. Privatperson 13 anser att man 
som fastighetsägare som berörs av planförslaget bör ha fått information tidigare.  
Kommentar: Kommunen har sökt fastighetsägarna vid flertalet tillfällen via 
dörrknackning, telefonsamtal samt brev för att informera om planarbetet och 
skapa en kontakt med fastighetsägaren i fråga.  

 Privatperson 13 anser även att ingen trafikutredning har gjorts angående buller, 
trafiksäkerhet och antal fordon.  
Kommentar: Kompletteras. Granskningsförslaget har kompletterade delar 
angående trafik för att tydliggöra hänsynstagande, motiv och konsekvenser till 
dragning av väg. 

 
 
Kjell Jonsson                                        Gustav Larsson 
Vik. Planchef                                    Planarkitekt 
Planenheten                                         Planenheten 
 

 
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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-05-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25      
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag 
3 Årsredovisning 2021 
4 Internkontrollrapport 
5 Revisionsberättelse 
6 Sakkunnigas bedömning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer 2022/257, löpnummer 1605/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25      
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet.  
 
 
Ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25      
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag 
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5 Sakkunnigas bedömning 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 



16 (36) 
 

Intern 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

Tigrinja
5%

BKS 4%

Sorani 3%

Albanska 3%
Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 20%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2019 2020 2021

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 
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§  
 

Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2022/281 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock 
viktigt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
3 Årsredovisning 2021 med bilagor 
4 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad 
5 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-21 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2022/281, löpnummer 1607/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock 
viktigt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. 
 
 
Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet.  
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det av 
vikt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. Ulricehamns kommun är inte medlem i 
Navet science center eller i verksamheten Medarbetarcentrum.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
2 Årsredovisning 2021 med bilagor 
3 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad 
4 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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§ 8 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2022/SKF0113 
 
Beslut 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med 
resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat 
om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar 
ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det 
positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat 
nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed 
finansierats av regionala och nationella medel.  
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr 
var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala 
underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av 
de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande 
åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 
 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Förbundets finansiella mål 2021 är  
 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 
 

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr 
innebär att de finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de 
interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej 
uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 
mål.     
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Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet 
innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre 
delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra 
av fem målindikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och 
uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut 
samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att 
verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara 
uppfyllda.   
 
Expedieras till 
 Medlemskommunerna 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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1 Politisk representation  
1.1 Direktion 

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden 
under 2021. 
 

Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad   
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun Tom 210115 
2e vice ordförande Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun From 210116 
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Tomas Johansson (M) Marks kommun From 210116 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Anders Brolin (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun Tom 210115 
Ersättare Jessica Rodén (S) Marks kommun From 210116 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    
Adjungerad ledamot Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad ersättare Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP)   

Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)   

Adjungerad Crister Spets (SD)   

Adjungerad Mikael Levander (NU)   

Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

1.2 Revisorer 

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och 
Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga 
medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad  
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun  
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun  
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun  
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun  
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad  
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun  
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun  
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en politiskt styrd samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Navet science center leds av en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av delregionalt politiskt samråd 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser 
Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, 
Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Verksamhet och finansiering  
Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att främja samverkan 
mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av 
medlemskommunerna samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 
 
Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för 
tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna 
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
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Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Basverksamhet Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av 

basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr. 
Utvecklingsmedel samt 
projekt 

Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra 
Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas 
ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och 
miljönämnden (1 500 tkr).  
 
Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 
8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge 
stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella 
samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala 
utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och 
miljöstrategin 2030.  
 
Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 

kommun samt en rörlig del baserad på invånarantalet. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

50 %, temporära projektmedel. 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse 
tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra 
satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra 
Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att 
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika 
projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.   
 
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det 
delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin 
för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av 
delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020. Under 
hösten har arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin startat upp, exempelvis genom framtagande av 
handlingsplan samt genomförande av digitala webbinarier, så kallade MiniFokus, med teman från 
utvecklingsstrategin. 
 
Under året har fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts i samarbete med Business Region Borås. Detta resulterade i en rapport kring hur 
kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt. 
 
Business Region Borås har arbetat aktivt med att locka nya investerare till Boråsregion och att marknadsföra 
Boråsregionen som en region utan etableringsgränser. De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på 
etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad 
samverkar kring förfrågningar och lämnade under sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan 
från Volvo/Northvolt gällande en ny batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i 
Lockryd, Svenljunga, och en ny etableringsprocess har inletts.  
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Förbundet har varit en viktig part mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid revideringen av Regional 
och Nationell transportinfrastrukturplan som ska fastställas under 2022. 
 
Enheten för välfärdsutveckling samt Närvårdssamverkan har erhållit statliga medel om 15 000 tkr för arbete inom 
områdena Psykisk hälsa och Vårdens medarbetare. Medlen förvaltas av förbundet och medlemskommunerna 
beslutar gemensamt hur de ska användas. 
 
När det gäller övriga ekonomiska händelser fick förbundet en pensionskostnad av engångskaraktär under året 
motsvarande knappt 1 300 tkr. Kostnaden var inte upptagen i driftbudgeten för 2021, men fanns med i 
budgetdokumentet då eventuellt underskott skulle belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens 
beslut. Kostnaden påverkar Navets resultat.  
 
Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 översteg tidigare prognoser men har balanserats på helår 
genom tidigare avsatta medel.  
 
Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats 
mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll 
stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än 
prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.  
 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har 
skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter. 
Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper. Driftunderskottet för Navet uppgick till ca 400 tkr 
på helår, trots den utmanande situationen. 
 
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har 
genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har arbetat 
med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela året. 
 
Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt 
utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet till viss del fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats. 

2.3 Väsentliga personalförhållanden 

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. Då antal anställda 
understiger 50 personer kan enstaka personer påverka siffrorna i hög utsträckning. 
 
 

 2019  2020 2021 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,4 42,2 41,3 
Sjukfrånvaro total i %  1,9 2,3 1,4 
Män 1,0 0,5 2,1 
Kvinnor 2,4 3,2 1,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 47,2 38,7 63,6 
Män 53,3 18,8 12,1 
Kvinnor 45,9 35,7 51,4 
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro   36,4 
Män   25,1 
Kvinnor   11,3 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 33,9 27,9 0 
Män 46,7 0 0 
Kvinnor 31,0 27,9 0 
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Sjukfrånvaro 29 år och yngre   0,4 0,9 
Män  0 2,7 
Kvinnor  0,4 0,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år   4,6 1,1 
Män  1,1 0,7 
Kvinnor  6,1 1,2 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre   1,2 2,0 
Män  0,8 3,5 
Kvinnor  1,2 1,3 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 42 066 43 328 44 000 
Män  42 462 43 900 
Kvinnor  43 328 44 059 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 94 92 90 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 98 97 97 

 

2.4 Resultat 2021 

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. 
De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, välfärd och 
kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt 
resultat om 1 700 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på 
att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till 
lagd budget.  
 
Administrationen redovisar ett överskott om knappt 1 000 tkr vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. 
Överskottet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade 
kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett överskott om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat. Överskottet 
beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och 
nationella medel. 
 
Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 650 tkr och resultatet för helåret blev 800 tkr. 
Överskottet härrör från medflyttade medel från 2020. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var 
pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår 
till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna har 
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 600 tkr och resultatet blev ett överskott om 
knappt 300 tkr på grund av en pensionskostnad vid slutet av året. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
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2.5 Balanskravsutredning 

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 om 80 tkr. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    80 
Reduceringar och justeringar                          0 
Balanskravsresultat                                 80 

2.6 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2020. 

2.7 Investeringsredovisning 

Investering har genomförts under året för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större omfattning.  
 

Projekt Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 
Inventarier 0 tkr 142 tkr - 142 tkr 

2.8 Intern kontroll 

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 
2022 fattades av Direktionen 2021-12-10. 

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 

 
Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de 
finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. 
Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.     
 
Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att 
alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål 
bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målindikatorer inte nås 
under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets 
bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under 
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pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt 
föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av 
rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god 
ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.   

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin har 
stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling. Genom den nya överenskommelse som tecknades 
med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser 
i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.  
 
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional 
transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet 
har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar 
samt bedriva ett aktivt påverkansarbete. 
 
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med 
kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att 
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att 
gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.  
 
Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt 
kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.  
 
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i 
hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att 
stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling 
med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av 
digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet. 
En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i 
samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en 
kraftsamling inom området fullföljda studier.  
 
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser 
kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta 
och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.  
 
Navet science center är i en omställningsfas och antar i början av 2022 en ny affärsplan för de kommande tre åren 
där fem verksamhetsområden med tillhörande prioriteringar identifierats. Det långsiktiga målet är att bredda 
ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
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3 Räkenskaper 

3.1 Resultaträkning total 

 
Tkr, exkl interna poster 2021 2020 Not 

    
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 1 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 2 
Avskrivningar -519 -431  
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115  

    
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 
Förbundsbidrag, Administration 750  4 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  5 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  6 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 8 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 9 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 10 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 11 
Finansiella intäkter 0 28 12 
Finansiella kostnader -1 323 -362 13 
Resultat före extraordinära poster 80 107  

    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  

    
Årets resultat 80 107  

    
*2020 Inkl Administration, Välfärd och kompetens och Utvecklingsmedel och projekt 

 

3.1.1 Resultaträkning Kansli 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020* 

   
Verksamhetens intäkter 358 4 615 
Verksamhetens kostnader -4 384 -13 029 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -4 059 -8 447 

   
Förbundsbidrag, Kansli 5 140 9 988 
Finansiella intäkter 0 28 
Finansiella kostnader -1 319 -348 
Resultat före extraordinära poster -238 1 221 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -238 1 221 

   
*Inkl Administration och Välfärd och kompetens   
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3.1.2 Resultaträkning Administration 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 6 596 
Verksamhetens kostnader -6 348 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader 248 

  
Förbundsbidrag, Administration 750 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 998 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 998 

 

3.1.3 Resultaträkning Välfärd och kompetens 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 1 322 
Verksamhetens kostnader -4 418 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -3 096 

  
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 1 201 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 1 201 
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3.1.4 Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 14 033 
Verksamhetens kostnader -24 577 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -10 544 

  
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster -261 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat -261 

 

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 0 
Verksamhetens kostnader -1 557 -1 355 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 548 -1 355 

   
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsombud 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 251 -2 284 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 251 -2 284 

   
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 196 125 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 196 125 

 

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum 
  
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 763 763 
Verksamhetens kostnader -3 334 -3 185 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 571 -2 422 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster -83 5 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -83 5 
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3.1.8 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 859 10 064 
Verksamhetens kostnader -18 516 -18 002 
Avskrivningar -485 -397 
Verksamhetens nettokostnader -9 142 -8 335 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -4 -15 
Resultat före extraordinära poster -1 734 -1 119 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -1 734 -1 119 

 

3.1.9 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 2 751 1 570 
Verksamhetens kostnader -5 637 -3 420 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 886 -1 850 

   
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.2 Balansräkning  

 
Tkr 2021 2020 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 2 929 3 306  
Maskiner och inventarier 2 417 2 794 14 
Värdepapper 512 512 15 

    
Omsättningstillgångar 94 041 74 955  
Varulager 378 384  
Kortfristiga fordringar 4 413 6 165 16 
Fordringar hos Borås stad 89 237 68 389 17 
Kassa och bank 13 17  
    
Summa tillgångar       96 970 78 261  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 864 9 784 18 
Därav årets resultat 80 107  
Därav resultatutjämningsreserv 0 0  
    
Avsättningar 12 692 16 140  
Andra avsättningar 12 692 16 140 19 

    
Skulder 74 414 52 337  
Långfristiga skulder 21 46 20 
Kortfristiga skulder 74 393 52 291 21 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96 970 78 261  
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3.3 Noter 

 
Tkr 2021 2020  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 3 720 4 182  
RUN Navet* 2 657 14 969  
RUN DRUM 7 500   
KN DRUM 2 050   
MN DRUM 1 500   
MN Fossilfri Boråsregion 179   
VGR Vårdens medarbetare 1 306   
VGR Närvårdssamverkan 700   
Nollning av projektkostnader genom tidigare 481   
utbetalade medel    
EU-bidrag 349 657  
Övriga intäkter 9 913 9 475  
Summa 30 355 29 283  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 13 642 14 913  
Personalkostnader 34 899 31 900  
Material och tjänster 17 052 15 070  
Revisionskostnader 91 84  
Summa 65 684 61 967  
    
Interna poster på 5338 tkr för 2021 och 4036 tkr för 2020 har exkluderats från resultaträkningen. 
    
3 Förbundsbidrag, Kansli**    
Bollebygd 155 387  
Borås 1 845 4 615  
Herrljunga 153 389  
Mark 566 1 431  
Svenljunga 174 440  
Tranemo 194 490  
Ulricehamn 401 1 006  
Varberg 283 705  
Vårgårda 193 482  
Överskott 2020 E20 1 176 0  
Summa 5 140 9 945  
    
4 Förbundsbidrag, Administration    
Bollebygd 29   
Borås 349   
Herrljunga 29   
Mark 107   
Svenljunga 33   
Tranemo 37   
Ulricehamn 76   
Varberg 54   
Vårgårda 36   
Summa 750   
    
    
    
*2020 avser alla förbundets bidrag från VGR    
**2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens 
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 2021 2020  
5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens    
Bollebygd 168   
Borås 2 000   
Herrljunga 166   
Mark 613   
Svenljunga 189   
Tranemo 210   
Ulricehamn 435   
Varberg 307   
Vårgårda 209   
Summa 4 297   
    
6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt    
Bollebygd 390   
Borås 4 658   
Herrljunga 387   
Mark 1 428   
Svenljunga 440   
Tranemo 490   
Ulricehamn 1 012   
Varberg 71   
Vårgårda 488   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021 919   
Summa 10 283   
    
7 Medlemsavgifter, Navet science center    
Borås 6 193 6 042  
Mark 724 706  
Svenljunga 220 215  
Tranemo 275 268  
Summa 7 412 7 231  
    
8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 562 1 524  
Mark 568 553  
Svenljunga 168 164  
Tranemo 190 186  
Summa 2 488 2 427  
    
9 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 48  
Borås 574 570  
Herrljunga 48 48  
Mark 176 177  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 125 124  
Vårgårda 60 59  
Fakturerat HSNK 1 146 1 140  
Överskott 2019 0 454  
Överskott 2020 884 -884  
Överskott 2021 -289 0  
Summa 2 886 1 850  
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 2021 2020  
10 Medlemsavgifter, Business Region Borås    
Bollebygd 57 57  
Borås 680 676  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 209  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 72  
Ulricehamn 148 147  
Vårgårda 71 70  
Överskott 2019 0 996  
Överskott 2020 993 -993  
Överskott 2021 -803 0  
Summa 1 548 1 355  
    
11 Medlemsavgifter, Dataskyddsombud    
Bollebygd 206 204  
Borås 1 043 1 019  
Herrljunga 205 204  
Svenljunga 215 214  
Tranemo 225 223  
Ulricehamn 328 323  
Vårgårda 225 222  
Summa 2 447 2 409  
    
12 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 0 28  
    
13 Finansiella kostnader    
Index E20 1 270 343  
Övrigt 53 19  
Summa 1 323 362  
    
14 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 2 794 1 486  
Investeringar 142 1 738  
Avskrivningar -519 -430  
Utgående balans 2 417 2 794  
    
15 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512  
Gryning Vård AB    
    
16 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 457 1 864  
Övriga fordringar 0 2 581  
Interimsfordringar 1 956 1 720  
Summa 4 413 6 165  
    
17 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 89 237 68 389  
    
18 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 784 9 677  
Årets resultat 80 107  
Utgående eget kapital 9 864 9 784  
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 2021 2020  
19 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastruktur 12 692 16 140  
    
Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
    
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 
2021 0 1 270 4 717 

    
20 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 21 46  
    
21 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 638 1 898  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 53 846 32 119  
Beslutade projekt 11 279 14 395  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 732 1 564  
Leverantörsskulder 1 565 483  
Preliminär skatt 504 632  
Arbetsgivaravgift 569 628  
Övriga löneskatter 1 605 572  
Moms mm 1 655 0  
Summa 74 393 52 291  
    
Debetposter om 33 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar. 
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3.4 Kassaflödesanalys 

 

Tkr 2021 2020 
   

Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 80 107 
Justering för av- och nedskrivningar 519 431 
Justering för gjorda avsättningar -3 448 -1 008 

   
Medel från verksamheten före -2 849 -470 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 6 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -19 096 -5 409 
Ökning kortfristiga skulder 22 102 7 626 

   
Kassaflöde från den löpande  163 1 753 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -142 -1 738 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -4 -10 

   
Likvida medel vid årets början 17 27 
Likvida medel vid årets slut 13 17 

 -4 -10 
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3.5 Driftredovisning 

 

Tkr, exkl interna poster 
Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Budget 
2021 

Avvikelse 
budget 

     
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 59 790 -29 355 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 -94 305 28 621 
Avskrivningar -519 -431 -484 -35 
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115 -34 999 -849 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 964 1 176 
Förbundsbidrag, Administration 750  1 119 -369 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  4 297 0 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  9 627 656 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 412 0 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 2 487 1 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 2 291 595 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 1 358 190 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 2 447 0 
Finansiella intäkter 0 28 0 0 
Finansiella kostnader -1 323 -362 -3 - 1 320 
Resultat före extraordinära poster 80 107 0 80 

     
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

     
Årets resultat 80 107 0 80 

     
*2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens    
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Utifrån redovisad måluppfyllelse och genomförda aktiviteter under året är bedömningen att det arbete som 
genomförts legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 117 svar har inkommit. Av dessa 
anger 86 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög 
grad. Sammantaget är därför bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett 
helårsperspektiv. 

4.2 Fokusområden och mål 

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet. Då den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 
2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-
2023 mål och inriktning. 
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

 
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under 
respektive mål. 

4.2.1 Utvecklingsmedel 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån 
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. 
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan 
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av 
de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
2030 antagen. Arrangera temadag med 
utvecklingsprojekt  

Delregionala 
utvecklingsmedel 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och under hösten har arbetet med 
genomförandet av strategin påbörjats och en handlingsplan tagits fram. Digitala webbinarier, MiniFokus, för att 
belysa inriktningarna i den nya strategin har arrangerats och den årliga konferensen FOKUS Boråsregionen 
genomfördes i november. Cirka 100 personer deltog och temat för dagen var omställningen till ett hållbart 
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samhälle. Möten mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har genomförts i syfte att styra 
arbetet i nya överenskommelsen mot delregionala och regionala mål. 
 
Tre temadagar för utvecklingsprojekt har arrangerats, uppdelade på målområdena Miljö, Sjuhärads attraktivitet 
och kultur samt Tillväxt (innovationsgruppen). Fokus var uppdatering och erfarenhetsutbyte samt information 
om den nya överenskommelsen som hanterar utvecklingsmedlen 2021-2024. Målet bedöms uppnått. 

 

4.2.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 
(godkänd) i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning inom områdena 
Sammanfattande omdöme, 
Kommunens service, Tjänstemännens 
attityder, Politikernas attityder och 
Upphandling 

Näringsliv/BRB 

Fem träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat genomfördes under året med 140-170 deltagare per gång. 
Projektet är avslutat och utvärderingar visar att det var mycket uppskattat av deltagarna. Kommunernas 
näringslivschefer, samhällsbyggnadschefer samt politiker från samtliga medlemskommuner har träffats för att 
diskutera hur företagsklimatet i Sjuhärad kan förbättras och hur arbetet ska fortlöpa 2022, efter avslutat 
projekt. 
 
Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning redovisades i maj 2021. Samtliga kommuner har högre än 3,0 i 
det samlade omdömet och några av kommunerna har bland de högsta resultaten i landet, se tabell nedan. När 
det gäller de enskilda områdena når inte alla kommuner upp till 3,0. För mätområde Upphandling är 
medelvärdet för Sjuhärad 2,9; vilket är 0,2 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Målet är delvis uppnått. 
 

 Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 
Snitt 

Sjuhärad 
Sammanfattande 
omdöme 3,3 3,4 4,1 3,0 3,3 3,4 3,2 4,8 3,6 

Kommunens service 2,8 3,1 4,2 2,9 3,4 3,1 2,8 4,6 3,4 

Tjänstemännens attityder 2,8 3,1 3,9 2,8 3,0 3,2 2,8 4,5 3,3 

Politikernas attityder 3,1 3,2 4,1 2,9 2,9 3,3 3,0 4,8 3,4 

Upphandling 2,6 2,7 3,3 2,7 2,6 2,5 2,4 4,0 2,9 
 

 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst en skarp förfrågan per år som 

leder till 1-2 internationella 
företagsetableringar på fem års sikt 

Näringsliv/BRB 

De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på 
detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under 
sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny 
batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och en ny 
etableringsprocess har inletts. Målet är uppnått. 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument 
kompetensförsörjningsarbete antaget 

Kompetens 

Det måldokument som arbetats fram av Boråsregionens kompetensråd behandlades av beredningsgrupp 
Välfärd och Kompetens i februari. I dokumentet anges att en kraftsamling ska ske kring “Stärkt samverkan 
mellan arbetsgivare och utbildning (SSA)”. Fokusområden är Bättre underlag/analyser, Utvecklad vägledning 
samt Ökade och utvecklade kontakter med arbetslivet i Boråsregionen. Till fokusområdena finns ett antal 
aktiviteter kopplade. Målet är uppnått. 
Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
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Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 och därefter i samtliga 
medlemskommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå och 39 på 
Nordennivå. I januari 2022 var antalet 32 på Världennivå och 36 på Nordennivå.  
 
Nya kriterier har införts, vilket kan vara en förklaring till att antalet är lägre. Fokus har under de senaste två 
pandemiåren inte legat på exportmognad utan mer på annan utveckling, t ex inom hållbarhet. Bedömningen 
är att fler företag har utvecklat sin verksamhet under året. Målet enligt mätetalet är dock inte uppnått. 

 

4.2.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

85 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida kunskap 

Välfärd 

En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN, 
genomfördes på uppdrag av kommunerna för totalt 40 medarbetare. Det finns ett stort önskemål om fortsatt 
satsning, beslut tas inom kort. Yrkesresan för Barn och unga har arrangerats i alla medlemskommuner och 
enheten för välfärdsutveckling är delaktig i arbetet med att utveckla nationella yrkesresor.  
 
Under året har en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd genomförts. 
Cirka 45 personer deltog under dagarna där aktuella frågor inom välfärdsområdet diskuterades. Även 
nätverksträffarna har syftet att sprida kunskap. De specifika frågorna ställdes inte i enkäten och mätetalen kan 
därför inte redovisas. Bedömningen är dock att målet är delvis uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året och förbundets medarbetare 
har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. I den enkätundersökning som genomförts, där 
117 deltagare i förbundets nätverk svarat, anger 85 % att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. 
Målet är uppnått. 

 

4.2.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam strukturbild ska vara 
vägledande för Boråsregionens utveckling  

Beslutad strukturbild Samhällsplanering 

Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken 
antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas 
under 2022. Målet är inte uppnått. 
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Digitalisering 

Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet 2020/2021 är resursen för digitalisering centraliserad till 
VästKom. Dock pågår arbete inom digitaliseringsområdet, främst kopplat till nätverk. Digitaliseringsnätverk 
välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med 
kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk 
eSamhälle kommer att göra en nystart under våren 2022. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att 
anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för 
Västra Götaland där förbundet är delaktigt. 
 
Förbundet har även fått specifika uppdrag från medlemskommunerna gällande gemensamt 
biblioteksdatasystem och samverkan eArkiv och dessa pågår enligt plan. Då samtliga nätverk gjort nystarter 
under senare delen av året, har inte enkätundersökning genomförts. Målet bedöms ändå uppnått utifrån 
muntlig utvärdering. 
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Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året med god närvaro, till viss del 
tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Digitala MiniFokus har arrangerats för att belysa och diskutera 
regionala utvecklingsfrågor. 90 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet. Målet är 
uppnått.  
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 85 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala 
kanaler och arbetssätt. 56 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden 
inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att 
föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Liknande kommentarer 
lämnades även förra året, men mätetalet var redan formulerat för 2021. Målet anses delvis uppnått. 

 

4.2.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 
Fossilfri 
Boråsregion 

Nätverksträffar samt workshops har arrangerats för att ge underlag till en handlingsplan/strategi. Förslag på 
organisationsstruktur är framtagen. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas 
klimatlöften. Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har 
kommunalförbundet tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i 
fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion. Projektet har bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts tillsammans med Business Region Borås. Detta resulterade i ett antal workshops och en 
rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.  
 
Under året har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är organisatör 
och ska bidra till att minska konsumtion och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i arbetet med 
att skapa en cirkulär delregion. Målet är uppnått.  
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Regional avfallsplan antagen i samtliga 
kommuner 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner och antogs i samtliga kommuner under hösten. Beslut om en delregional 
samordningsfunktion togs av Direktionen under hösten och rekrytering inleds inom kort. Målet är uppnått.  

 

4.2.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier samt två samverkansprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den 
delregionala kulturplanen 

Kultur 

Pandemin innebar att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställdes in under våren, men i dialog med 
medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram. Under hösten har kommunerna 
startat upp sin kulturverksamhet igen, med de nya kunskaper som anpassning till pandemin fört med sig inom 
samverkan och digitalisering. Under hösten arrangerades en kulturtemadag digitalt på temat erfarenheter av 
pandemin. 
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• Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö, 
Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att insatser kan samordnas tillsammans med kommunerna. 

• Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats. 
• Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och 

kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i 
kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring. 

• Mätetal: Följande projekt pågår: Art Center Sjuhärad, Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, 
Gränsbygd i Sjuhärad och Borås Art Biennial – Moving out.  

• En förstudie kring den gränslösa kulturskolan har genomförts och Boråsregionen har ansökt och tilldelats 
extra utvecklingsmedel från VGR för att genomföra densamma.  

• En förstudie kring funktionen finansieringslots har genomförts. 
• Samverkansprojekt, Nätverk Sjuhärad, Gestaltad livsmiljö och implementering av barnrätt inom kultur. 
• Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen. 
Målet är uppnått. 
Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut 
för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin har behandlats under hösten, vilket 
innebar mer dialog och förankringsarbete än förväntat. Sju av åtta kommuner har antagit förslag till 
finansiering av ett gemensamt genomförande. Förslag till organisering av genomförandet kommer att 
fastställas våren 2022. Målet är uppnått. 

 

4.2.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit 
både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana 
Göteborg-Borås har pågått under året. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för att ta 
tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur och 
kollektivtrafik 

Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i 
revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för 
planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra 
mätetalet anger nätverksdeltagarna att det i många fall inte är möjligt att påverka dessa frågor, framförallt 
inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper 
på nationell, regional och delregional nivå. Målet bedöms uppnått. 
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4.2.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under året genomförts enligt framtagna planer med 
identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna. 89 % 
upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för 
samverkan. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 
85 % av kommunerna är nöjda med det 
stöd de fått i framtagande av lokal plan 
för suicidprevention 

Välfärd 

Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. 97 % av kommunerna 
upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad. 
Även projektet gällande suicidprevention löper enligt plan och 100 % av kommunerna är nöjda med det stöd 
de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Arbetet har genomförts enligt plan. 89 % av de svarande upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete. Målet är uppnått. 

 

4.3 Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om 
verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid 
ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella 
situationen har fler ägarsamråd genomförts.  
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5 Dataskyddsombud 

5.1 Uppdrag och syfte  

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. Under 2021 var ambitionen att öka det proaktiva arbetet, vilket uppnåtts. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

5.2 Ekonomiskt utfall 

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 196 tkr. 

5.3 Måluppfyllelse 2021 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är att 
målet är uppnått vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar 
möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~75) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~16) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• Alla verksamheter utom två har 
genomfört en granskningsomgång 
och rapportering har skett till 
majoriteten av ledningsgrupperna 

• Mognadsmatrisen är genomförd 
med undantag för en kommun och 
ett kluster inom en kommun 
 

Målet anses uppnått 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst 

i frågor som rör den 
personliga integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att 
låta DSO bidra i det interna 
arbetet med kulturfrågor 
som rör den personliga 
integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning 
i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (20) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (10) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Alla registrerade frågor och ärenden 
är hanterade 

• DSO har digitalt besökt 
ledningsgrupper för information och 
frågestund.  

• Digitala träffar med kommunernas 
och bolagens kommunikatörer och 
webbyråer har genomförts kring 
hemsidor och sociala plattformar 

• Tre nyhetsbrev är publicerade 
 
Målet är uppnått 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (20) 

• Samtliga incidenter är hanterade 
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• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom ramen 
för DSO-rollen 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och 
tillsynsmyndigheten som önskar 
hjälp med ärenden, information 
med mera. Alla ärenden ska vara 
återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

• Samtliga inkomna ombudsärenden 
är hanterade inom 5 dagar 
 

Målet är uppnått 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), 
deltagande i relevanta nätverk 
(6) och utbildningar (4) 

• Omvärldsbevakningen har blivit en 
daglig syssla som löpande hanteras 

• Deltagit i sex nätverksträffar 
• Deltagit i fyra utbildningar under 

året 
 

Målet är uppnått 
Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av 
gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade 
aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 

• En verksamhetsplan är framtagen 
för 2022 där en ny kommun 
tillkommer och en genomlysning av 
DSO-uppdraget ska göras 

Målet är uppnått 
 
 
 

  



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 31 (37) 
 

 
 

6 Medarbetarcentrum 

6.1 Uppdrag och syfte 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

6.2 Ekonomiskt utfall 
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett negativt resultat om 86 tkr.  

6.3 Måluppfyllelse 2021 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen 
är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
• Marknadsföra 

Medarbetarcentrums verksamhet 
för ökat användande  
 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud 
av tjänster utifrån kommunernas 
behov 
 
 
 
 
 

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
 
 
 
 
 
 

• Bidra till att nödvändig kunskap 
och kompetens finns hos cheferna 
i medlemskommunerna genom 
ledarskapsprogrammet 

 
• Genom grupputvecklingsinsatser 

vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad 
hälsa hos medarbetarna, högre 
prestation i grupper och ökad 
attraktivitet hos kommunerna 

• Tre nyhetsbrev 
• Uppdaterad broschyr 

 
 

• Årlig dialogträff med 
kommunernas 
ledningsgrupper 

• Årlig dialogträff med HR-
avdelningen på respektive 
förvaltning och kommun 

• Fyra styrgruppsmöten 
 

• Ha full tillgänglighet att utföra 
basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning alla 
arbetsdagar 

• 90 % av medarbetarna ska vara 
nöjda med det reflekterande 
samtalet 

 
• 90 % av deltagarna på 

ledarskapsprogrammet ska 
ange att de rekommenderar 
utbildningen till annan 

 
• Vid kortare uppdrag: 90 % av 

cheferna ska vara nöjda med 
insatsen 

• Vid längre uppdrag: Gruppens 
prestation ska ha ökat med 
minst 10 %  

• Fem nyhetsbrev  
• Broschyr klar 

 
 

• Dialogträffar med 
ledningsgrupper har inte 
genomförts fullt ut till 
följd av vakans i aktuell 
kommun 

• HR-träffar genomförda 
• Två styrgruppsmöten 

genomförda 
• Full tillgänglighet under 

hela året 
 
 
 

• Av genomförda samtal är 
100 % nöjda 

 
• Samtliga chefer 

rekommenderar 
utbildningen  

 
 
• Samtliga chefer har 

uppgett att de är nöjda 
med insatsen   

• Vid de mätbara avslutade 
längre uppdragen ligger 
genomsnittsökningen i 
bedömd prestation på 
drygt 12 procentenheter 

Samtliga mål anses uppnådda. 
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7 Navet science center  

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

7.2 Ekonomiskt utfall 

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 700 tkr, varav knappt 1 300 tkr är en pensionskostnad av 
engångskaraktär. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det 
faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av 
några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats 
genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.  

7.3 Måluppfyllelse 2021 

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och 
verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets 
ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun. Navet följer 
förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på 
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, 
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen. 
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för 
allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.  
 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, 
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för 
tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och 
prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem 
verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-2025 som konkretiserar Navets 
prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats. Detta är ett 
steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i Navets verksamhet. 

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tekniktema tillsammans med 
teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser  

• Ungdomsaktivitet på sommaren med 
minst 20 ungdomar 

• Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för 
gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson 

• Framflyttat pga corona 
 
 

• Genomfört 
 

• Genomfört 
 
 



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 33 (37) 
 

 
 

gymnasiet i samverkan med företag 
för minst 100 elever 

• Upparbeta minst fyra nya 
företagskontakter 

 
 

• Genomfört 

Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Sprunget ur dialogprocessen finns många idéer kring ett mer 
strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete. 

 

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet bidrar till ökad 
måluppfyllelse i ämnena 
naturvetenskap, teknik 
och matematik 
 
 

• Möten med utvecklingsansvariga i 
avtalskommunerna 

• Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommunerna 

• Analys, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier med personalen 

• Utveckling av filial-idén tillsammans 
med Svenljunga kommun 

• En ny utställning för de allra yngsta 
med Tunda som huvudperson 

• Minst 15 000 elever på Navet-teman 
• Minst 500 elever på teman i 

matematik 
• Minst 500 elever i teman om 

programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus 

på Agenda 2030 och de globala målen 
• Minst två nya teman tas fram under 

året 
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning 

inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i 

matematik 
• Minst 500 pedagoger utbildas i 

programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i 

skolutveckling 
• Totalt minst 2000 

lärarutbildningsdagar 

• Genomfört 
 

• Ersatt av en omfattande 
dialogprocess med kommunerna 

• Genomfört 

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona, klar våren 
2022 

• Uppnås ej pga corona, 10 790 elever 
under året 

• Genomfört (1071 elever) 
• Uppnås ej pga corona, 330 elever 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 283 elever 

under året 
• Genomfört: Väder och Escape Room 
• Utvärdering av PIF genomfört 
• Uppnås ej pga corona, 341 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 142 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 61 pedagoger 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 202 dagar 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 737 dagar 

under året 

Pandemin har påverkat resultatet i hög utsträckning. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila 
lösningar och ställt om istället för att ställa in. Målet är ej uppnått. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

• Navet fortsätter sitt nätverkande i två 
utsatta områden i Borås för att få 
kontakt med föräldrar och barn, med 
minst sex träffar 

• Interkulturell dialog intern och externa 
aktiviteter 

• Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 

• Genomför ett drogförebyggande tema 
tillsammans med Folkhälsan, Polisen 
och Soc i tre områden i Borås. Temat 
engagerar elever, lärare och föräldrar 

• Eftermiddagsgrupper med elever från 
åk 5-6 elever från Norrby 

• Genomfört 

 
 
• Genomfört  

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona 
 

 
• Genomfört 

 
• Genomförs tom vt 2022 
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• Fortsatt utveckling av 
skolutvecklingsprojektet i Tranemo 
med minst 20 träffar, handledning av 
rektorer, processledare (lärare) och 
elevhälsa 

• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt 
på en 7 till 9 skola  

• Skapa en maker space, en plats för alla 
att komma och förverkliga, utveckla 
sina idéer 

 
 
 
• Genomfört inom ramen för PIF 

 
• Genomfört 

Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet i stort sett uppnått. Nätverksarbetet i utsatta 
områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby, har startat. 
Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och dialog har 
påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.  
Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken 

• Navet samverkar i minst två mässor 
där vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med 
minst 250 elever i årskurs 8 

• Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 100 elever 

• Vårdmässa genomförd, 600 elever 

 
• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört/genomförs 

Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan genomfördes som planerat. Under tre 
dagar fick 800 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner möjlighet att möta personer som alla arbetar 
som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomfördes tillsammans med Vård och 
omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden genomfördes 
enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis uppfyllt. 
Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

• Navet genomför utbildningar i 
programmering på uppdrag av 
Skolverket 

• En digital plattform för Navets 
pedagogiska program och 
undervisningsmaterial utvecklas 

• Navet utvecklar kommunikationen 
med skola och allmänhet, genom 
livesändningar och inspelat material 

• Fortsatt samarbete med Svenljunga 
kommun kring digitalisering av skolan 

• Utvecklingsprojekt kring digital 
kompetens inom förskolan och 
matematik 

• Digital maker space för allmänheten 
färdigställs 

• Idéer för Escape-room med hjälp av 
VR teknik tas fram 

• En digital matris för 
utomhuspedagogiken tas fram 

• Inställt pga corona 

 
• Dialog pågår med Mediapoolen om 

att dra nytta av befintliga 
plattformar 

• Påbörjades under hösten 

 
 
• Omformulerat enligt önskemål att 

fokusera på teknik/naturvetenskap 
utomhus med inslag av digitala 
hjälpmedel 

• Framflyttat pga corona 
• Genomfört 

 
• Escape-room med hjälp av 360-

teknik har utvecklats 
• Genomfört 

Det planerade uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering ställdes in till följd av 
corona. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning med Navet som utgångspunkt för 
både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att vara ett komplement för att öka 
tillgängligheten. Målet är delvis uppnått. 
Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Verksamheten Hubben startar och 
engagerar allmänheten i 
framtidsfrågor 

• Navet börjar i samarbete med Science 
park Borås bygga upp en arena för 
samhällsutveckling 

• Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt/regionalt 

• Genomfördes under hösten i mindre 
skala pga corona 
 

• Dialogen fortlöper 

 
• Genomfört 
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• Minst fem föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

• Synas i minst tre lokala medier 
• Arbeta internt med begreppet 

vetenskapligt kapital 
• Publicera minst 20 sidor i Borås 

tidning 
• Intern grupprocessutbildning 

genomförs, minst två tillfällen med 
extern processledare 

• Bygger en utställning av Borås Stads 
biologiska museum 

• Ett virustema/miniutställning tas fram 
• Teman för allmänheten på Ramshulan 

• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört  
• Genomfört 

 
• Ej genomfört pga corona; 

neddragning till 1 gång/månad 
• Genomfört/genomförs 

 
 

• Genomfört: invigning 23 juni 
 

• Genomfört 
• Framflyttat pga corona 

Verksamheten i Hubben startade upp i liten skala under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen 
Biologiska balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av 
pandemin. Navet deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade 
naturreservatet på Rya Åsar. Vid årets “Vattendag” i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger 
och en helgpersonal. Under Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma. 
Utställningen “Fira demokratin – 100 år” har under september månad funnits i Kuben och visats för 
allmänheten. Målet bedöms uppnått. 

 

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

• Navet utvecklar Hubben, ett 
område/utställning kring Agenda 2030 
som är en öppen arena för alla.  

• Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala 
målen   

• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 
år. Arenan är en innovations hub 
tillsammans med Borås Stad och 
Science park 

• Temat Drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 

• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst 
en kommun 

• Utbildningsdag med tjänstemän i 
minst två kommuner på tema Agenda 
2030 

• Utbildningar för politiker Borås och i 
Da Nang Vietnam 

• Den regionala Hållbarhetsfestivalen 
genomförs hösten 2021 

• Minst tio utbildningar i Agenda 2030 
genomförs 

• Genomfört/genomförs 

 
• Miljödiplomering genomförd, 

temaverksamheten analyserad 

 
• Ej genomfört pga corona. 

Framflyttat 

 
• Genomfört/genomförs 

 
• Ej genomfört (dialog med Umeå 

pågår) 
 

• Flera utbildningsdagar för 
tjänstemän inom Borås stad 
genomförda 
 

• Genomfört 
 

• Genomförs enligt plan  
• Genomfört 

Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i 
den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten startade två grupper i Makerspacen; en 
tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklades väl. Flera kompetenshöjande aktiviteter 
i form av miljöutbildningar har genomförts. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock 
genomförs samtliga aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet 
bedöms uppnått. 
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7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet ska verka lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt gällande 
framtidsfrågor 

• Verksamheten Hubben ska definieras 
som en arena för samhällsutveckling 
av organisationer och allmänhet 

• En hybridarena skapas som är kopplad 
till Hubben där många lokala, 
regionala, nationella och 
internationella möten sker   

• I ICLD projektet med Da Nang 
genomförs utbildningar och möten 

• Arbeta för ett nytt avtal med 
Högskolan Borås 

• Dialog pågår fortlöpande 

 
• Genomfört 

 
 
 
• Genomfört 

 
• Genomförs/dialog pågår 

Bedömningen är att målet är uppnått. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller 
konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är 
med i projektet Gruvan som innebär nationell samverkan med andra science centers.  
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8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

8.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

8.2 Årsberättelse 2021 

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. 
Resultatet för helåret blev ett överskott om 289 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 
 



Bilaga 1 
 

 
Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Enhetschef 1,0  
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 1,5 Aug-dec 2,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 1,0  
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75 Jan-juli 
Projektledare kompetens 0,75  
Projektledare välfärd 1,5  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 1,0  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,5  
Summa 12,0  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,5  
Coach  2,2  
Summa 2,7  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,0  
Pedagoger  7,7 Okt-dec 6,7 
Tekniker  1,0  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,1  
Summa 15,1  
   
Totalt  41,3  
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Internkontrollplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. 
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-

information förvaras på rätt sätt
Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

2. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

3. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

5. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

6. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt 
löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning
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7. Löner Kontroll att rätt utbetalning 

sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrollerats månadsvis samt 
två extra stickprovskontroller, 
utan anmärkning

8. Arvoden och 
reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrollerats månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och 
deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

11. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

12. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

13. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrollerats 
månadsvis, utan anmärkning

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

17. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

18. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

19. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

20. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och 
är aktuell

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Planer under kontinuelig 
revidering, telefonlista aktuell

21. Personal Rutinerna i personalhandboken ska 
vara aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Utan anmärkning

22. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Utan anmärkning

23. Slutredovisning av
 projekt - interna och 
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

24. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan
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Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021 
Uppdrag, syfte och målbild 
Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som 
krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, 
sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en 
Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och 
budget för 2021.  

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att; 

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

Den målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är ”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans 
kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde 
och trygghet i vårdövergångarna.” Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett 
gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling 
Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 289 117 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt 
högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd 
pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av 
medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.  

Mål och mätetal  
För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs och 
har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till 
Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås 
måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs. 

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %. 
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Statistik från januari tom 
december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den 
bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet 
till rutin samt prioritering.   
 

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis. 
Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts 
och samverkan har fungerat väl.  
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3)   Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad  
  läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna,  
  ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin). 
  Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en  
  minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten  
  har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för  
  vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga  
  måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för  
  covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta  
  är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med  
  5,42%.  
 

4)    Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800  
        stycken på årsbasis.  

Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st).  
Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken 
SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA 
samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska 
erbjudas en SIP.  

 
5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete 

                Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och  
                övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten.  
                Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för  
                egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då  
                endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om  
                egengranskning.  
 

Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner 
för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 
och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i 
och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig 
information.   

     Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,     
     exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt  
     arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).  

   Genomförda aktiviteter 2021 
 

• Spridningskonferens 26 februari. 
• Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring 

vaccinationer.  
• Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.  
• Arbetat med suicidprevention. 
• Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst. 
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• Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet. 
• Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård. 
• Workshopar kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober. 

Samtliga projekt, som Närvårdskontoret servar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag 
genomfört möten, workshopar och föreläsningar. 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
god redovisningssed?

 { Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 { Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen,  
d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i årsre-
dovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

Revisionskontoret har under året särskilt granskat intäktsprocessen för Sjuhärads kommunal-
förbund. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. 
Granskningsmedarbetare är Anna Duong och  Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunal förbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovis-
ningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 80 tkr för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31 jämfört med budget. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 
200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Det egna kapitalet 
uppgår till 9 864 tkr. 

Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i 
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar 
ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 
1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska inne-
hålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet. 
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Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är 
uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun full-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 
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2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, 
arbeta och leva i.

Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7 ) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden 
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för förbundet. Då 
den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande 
för målen även under 2021. Förbundet kommer att arbeta efter den nya strategin 2022. Strategin 
beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras. De utvalda fokusområdena är verktyg för 
att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”. 

I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Strategin anger 
riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med 
den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kom-
munalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter 
Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014–2020.

Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till ompri-
oritering och förändrad inriktning för många verksamheter, särskilt navet. Utbildningar, möten 
och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna 
livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 

Sammantaget gör förbundet bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyl-
lelse ur ett helårsperspektiv för 2021.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.
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Fokusområden för 2020/2021 är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. 

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsrapporten 20 mål 
med tillhörande 26 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 15 mål, att man delvis 
nått tre mål samt inte nått två av målen under verksamhetsåret. 

2 3 15 0 av 20 mål

Förbundet uppger att även fast man anpassat verksamheten till coronapandemin så har den ändå 
haft viss påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den per-
sonliga integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att man under verksamhetsåret uppnått alla nio mål.

0 0 9 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka 
chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt fem mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att samtliga mål är uppnådda under verksamhetsåret.

0 0 5 0 av 5 mål

Navet Science Center
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtals-
kommun. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av 
styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår 
framtid är den övergripande stora utmaningen.
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Förbundet uppger att coronapandemin har påverkat Navets verksamhet och också måluppfyl-
lelsen för verksamheten som höll stängt för allmänheten fram till mitten av juni 2021. När man 
öppnade hade man även begränsade öppettider och besökare. 

Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och ut-
bildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt 
genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksam-
hetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut 
och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga 
till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån 
dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-
2025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets 
övergripande uppdrag uppdaterats.

Förbundet har fastställt 8 verksamhetsmål tillsammans med 63 mätetal för 2021. Förbundet 
uppger att tre av målen har uppnåtts, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts.

1 4 3 0 av 8 verksamhetsmål

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet 
för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har 
beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som 
tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där nedanstående 
målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För att uppnå ovanstående målbild ska fem målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan har uppnått ett av målen under verksam-
hetsåret. Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når fyra av indikatorerna under 
verksamhetsåret. 

4 0 1 0 av 5 målindikatorer

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2021 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum och ett 
övergripande mål för Navet Science Center. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
fem målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022. 

Förbundet har även fastställt 20 mål med 26 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem 
mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och 8 verksamhetsmål med 
63 mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden och 20 mål för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål och 9 verksamhetsmål för dataskyddsombud

• 1 övergripande och 5 verksamhetsmål för medarbetarcentrum

• 1 övergripande och 8 verksamhetsmål för Navet Science center

• 5 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 111 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur 
ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter 
men har för 2021 blivit mer uniform. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. 

Sammantaget redovisar förbundet sin måluppfyllelse enligt nedan:

3 7 36 0 av 46 mål

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under delar av året. Verksamheten för allmänheten 
höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. 



Sammantaget har den fortsatta pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och 
ekonomi. Detta gäller särskilt Navet.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Navet Styrning / omställning – corona-anpassning
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas 
inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet. 

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och har lett till att man under 2020 
höll verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade 
öppettider under den sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och 
sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler 
flyttades fram eller avbokades. Verksamheten genomförde anpassningar under 2020 exempelvis 
genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteakti-
viteter i matematik, teknik och biologi.

Under 2021 fortsatte svårigheterna och verksamheten höll stängt för allmänheten fram till mitten 
av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och 
konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. De anpassningar som genomfördes under året har t.ex. varit 
att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt 
skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.

Förstudie - Dataskyddsombud
Under året har revisorernas biträden genomfört en förstudie över området dataskyddsombud i 
förbundet med syfte att undersöka hur kommunalförbundets dataskyddsombud verkar inom 
förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Direktionen 
2020-12-02. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll har fortlöpt 
enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är redo-
visades vid direktionens sammanträde 25 februari 2022.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsent-
ligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2021 redovisar ett 
överskott på 80 tkr jämfört med budget.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2021 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för förbundets olika verksamheter.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 olika mätetal/
målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksam-
heter men har för 2021 blivit mer uniform. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhets-
mål i löptext. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal eller indikatorer för verksamhets-
målen. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Det 
noteras att de nya redan antagna dokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är delar av detta arbete.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden. Av totalt 46 mål 
har redovisat att man inte har uppnått 10 mål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende målupp-
följningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att 
överväga en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför 
kommande år.
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Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsrapport 
2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

 

Borås 2022-03-15

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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