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§ 

Svar på motion om beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen 
Dnr 2017/274 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   

Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  

Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-23 från kanslichef 
2 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-23 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om beredningars 
betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 
Diarienummer 2017/274, löpnummer 1283/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   
 
Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  
 
Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås.  
  
 
Ärendet 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  
 
I motionen anför motionsställaren att i samband med införande av en förvaltning och 
beredningar i dess dåvarande form infördes sades att den demokratiska beslutsprocessen 
skulle bli förbättrad. Arne Sjögren (V) hänvisar till Uppföljning av Måldokument – 
Framtidens gymnasium och en skrivning av Lärandeberedningen 2017-03-07 ”I den 
framtagna handlingsplanen har kostnader för vissa åtgärder angivits då åtgärderna för att 
uppnå målet bedömts inte kunna rymmas inom befintliga budgetramar. Beredningen kan 
inte se att detta i någon del har beaktats i det därpå följande budgetarbetet.” 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Under mandatperioderna 2011–2014 och 2015–
2018 har fullmäktigeberedningarna arbetat fram strategier som kommunfullmäktige sedan 
antagit.  I samband med mandatperioden 2019–2022 beslutades att 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag blir att genomföra dialog med invånarna i kommunen 
eller liknande aktiviteter.  
 
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2019 – 2022 beslutades att en 
demokratiberedning skulle tillsättas för att utveckla arbetsformerna med sikte på målen från 
2010, med fokus på insyn och delaktighet för kommunens invånare, åtgärda brister i dagens 
organisation och föreslå åtgärder, men samtidigt lyfta goda exempel och lyckade åtgärder att 
hålla fast vid samt se över arbetsformerna för fullmäktige och upplägget för sammanträden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-17 att tillsätta demokratiberedningen för översyn av 
politiska arbetsformer och politisk organisation. Demokratiberedningens arbete startas upp 
under januari månad år 2021 och slutrapporterar för fullmäktige i december år 2021. 
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Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben   
  

 



Från: Arne Sjögren[arne@sjogren.info]
Skickat: 28.03.2017 22:44:29
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Motion till kommunfullmäktige

Arne Sjögren                                               Motion

Ryttarevägen 5

52338 Ulricehamn                                       2017-03-28

 

 Till kommunfullmäktige i Ulricehamn

 Den demokratiska processen i Ulricehamns kommun.

 När vi avslutade nämnder och införde beredningar var argumentet att den 
demokratiska beslutsprocessen skulle bli förbättrad. 

 Systemet med beredningar är inte utvärderat.

Vilken effekt får beredningarnas arbete i beslutsprocessen?

Som exempel på en beredning kan vi se på lärandeberedningen. 

I en rapport: Uppföljning av Måldokument- Framtidens Gymnasium-
Tingsholmsgymnasiet.

Skriven av Lärandeberedningen 2017-03-07 citerar jag följande:

 ”I den framtagna handlingsplanen har kostnader för vissa åtgärder angivits då åtgärderna för att 
uppnå målet bedömts inte kunna rymmas inom befintliga budgetramar. Beredningen kan inte se 
att detta i någon del har beaktats i det därpå följande budgetarbetet.

Vare sig måldokumentet eller handlingsplanen har beaktats i skolans arbete och dokumenten har 
heller inte funnits med i kommunstyrelsens arbete. Beredningen för lärande ställer sig därför 
frågande till varför beredningen ska lägga tid på att utarbeta måldokument om dessa dokument 
sedan åsidosätts. Det är viktigt att ha i åtanke att samtliga mål-/strategidokument som 
beredningen för lärande skriver fram bygger på synpunkter från kommunmedborgarna och att då 
inte beakta dessa dokument känns märkligt.” Slut citat.

 Därför föreslår jag:

Kommunfullmäktige besluta att: Revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla 
beredningarnas betydelse i den demokratiska beslutsprocessen.

Har det varit en verkligt demokratisk process?

Arne Sjögren Vänsterpartiet.
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§  
 

Svar på motion gällande partistöd 
Dnr 2020/550 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 
 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 från kanslichef 
2 Motion gällande partistöd 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-04-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande partistöd 
Diarienummer 2020/550, löpnummer 1171/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 
 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
 
Ärendet 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Partistödet i Ulricehamn består av ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp (PBB) för 
det aktuella året per parti och år (för 2020 = 47 300 kr) samt ett mandatstöd, som uppgår till 
30 % av PBB för det aktuella året per mandat och år (för 2020 = 14 190 kr x antalet mandat). 
 
Under 2020 utbetalades i Ulricehamns kommun totalt 1 121 010 kr i partistöd, vilket bestod 
av grundstöd 425 700 kr och mandatstöd 695 310 kr. 
 
I sin motion föreslår Niclas Sunding (SD) att grundstödet sänks med 10 % för alla partier och 
att mandatstödet sänks enligt följande modell, 
1–2 mandat  5 % 
3–4 mandat  7 % 
5–7 mandat  10 % 
8–12 mandat  20 % 
13–20 mandat 30 % 
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21 mandat eller mer 40 %  
 
Utifrån denna modell skulle, utöver sänkningen av grundstödet, mandatstödet för partierna i 
Ulricehamn minskas enligt följande, 
(S), (NU), (C), (M) - 20 %  
(SD)  - 10 % 
(MP), (V), (L), (KD)  - 5 % 
 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande partistöd 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Svar på motion om psykiatriboende 
Dnr 2020/656 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från socialchef 
2 Motion om psykiatriboende 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-05-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykiatriboende 
Diarienummer 2020/656, löpnummer 1491/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. I motionen 
beskriver de att det i Ulricehamns kommun finns flera olika boendeformer för personer med 
funktionsvariationer. I en tid där alltfler personer får psykiatriska och neuropsykiatriska 
diagnoser, kan konstateras att befintligt psykiatriboende inte räcker till. Boendet är fullbelagt 
och de som vistas där bor kvar länge.  
 
Behovet av ytterligare psykiatriboende är identifierat av förvaltningen. Enligt den prognos 
som förvaltningen har gjort finns utökat behov angivet, vilket medfört att planeringen för ett 
nytt boende finns med i lokalförsörjningsplanen. Planerad byggstart för det nya 
psykiatriboendet är 2023 och planerad inflytt under 2024.  
 
Motionärerna har vid kontakt gjort ett förtydligande om deras syfte med motionen. De syftar 
på att det behövs ett nytt psykiatriboende för personer med en särskilt svår psykiatrisk 
problematik. Man menar att denna målgrupp inte platsar inom det boende som finns idag i 
Ulricehamns kommun och inte heller i planerat boende. Motionärerna menar även att 
sjukvården inte kan hjälpa dessa personer och att kommunens nuvarande resurser för att 
hjälpa dem i dagsläget inte räcker till. Därmed vill motionärerna att ett nytt psykiatriboende 
ska öppnas med inriktning för att hjälpa personer med svår psykiatrisk problematik.  
 
Förvaltningens bedömning är att det befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas 
uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för målgruppen. Det förekommer 
redan idag ett antal brukare med svår psykiatrisk problematik. Personalen har den utbildning 
och kompetens som kommunens uppdrag kräver.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om psykiatriboende 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Nathalie Johansson Ann-Christin Efraimsson 
Utredare Verksamhetschef funktionsnedsättning 
Sektor välfärd Sektor välfärd 

 
 

 



  

 
 
Motion om psykiatriboende  
  
 
I Ulricehamns kommun har vi flera olika boendeformer för personer med 
funktionsvariationer. Detta för att kommunen ska kunna tillgodose de behov som 
finns. 
 
I en tid där vi upplever att fler och fler personer får psykiatriska och neuropsykiatriska 
diagnoser, kan vi konstatera att det psykiatriboende vi kan erbjuda inte räcker till. I 
det boendet som finns i kommunen är det fullbelagt och de som vistas där bor kvar 
länge. 
 
Kommunen måste kunna erbjuda platser till de personer som inte klarar av att bo 
hemma, inte ens med hjälp. Det är önskvärt att erbjuda dessa platser i den egna 
kommunen. Om kommunen inte kan det, tvingas vi köpa platser på annan ort. Inte 
det optimala och dessutom dyrt. 
 
Vi kan konstatera att kommunen skulle behöva ytterligare ett psykiatriboende, mer 
specialinriktat än det kommunen har i dag. Någon form av ”mellanboende” från det 
som finns i dag, till inläggning på sjukhus. 
 
 
Vi yrkar därför att: 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. 
 
 
 
Margareta Juliusson (M)                                  Annette Hellqvist (M) 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-06-03 
Dnr 2021/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2021, 226/2021, 244/2021, 263/2021, 267/2021, 271/2021 

2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/65 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller 
motsvarande 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-04-21, 2021-04-28, 2021-03-05 
Socialchef 2021-04-23 
Gatuingenjör 2021-05-04 

2.4 Nr 214/2021 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-04-16 

2.15 Nr 276/2021 
2021/282 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-05 

2.17 Nr 207/2021, 248/2021, 269/2021 
2020/635, 2020/635, 2021/275 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-04-16, 2021-05-03 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 225/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-04-21 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
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5.1 

Nr 273/2021, 274/2021 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan 
liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-05-05, 2021-05-03 

5.3 

Nr 237/2021, 239/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.8 

Nr 238/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.14 

Nr 279/2021, 280/2021, 281–282/2021, 283–284/2021, 285/2021, 
286/2021, 287/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04 26, 2021-04-28, 2021-05-05, 
2021-05-06, 2021-03-26, 2021-04-15, 2021-04-22 

5.19 

Nr 186/2021, 259/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-11, 2021-04-29 

5.21 

Nr 241/2021 
2021/249 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats sam beslut om tilldelning av 
torgplats 
Exploateringshandläggare 2021-04-27 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.1 

Nr 197/2021 
Inköp, gallring, avyttring av konstverk samt mottagande av gåva 
Verksamhetschef 2021-04-09 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2021, 200/2021, 201/2021, 204/2021, 205/2021, 206/2021, 
208/2021, 215/2021, 216–217/2021, 218/2021, 220/2021, 235/2021, 
240/2021, 260/2021, 266/2021, 268/2021, 272/2021, 287/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-03-03, 2021-03-12, 2021-04-13, 2021-04-
01, 2021-04-06, 2021-05-03, 2021-04-19. 2021-04-09, 2021-04-13, 2021-
04-19, 2021-04-28, 2021-04-29, 2021-04-30, 2021-05-03 
Verksamhetschef 2021-04-29 

8.4 

Nr 213/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2021-04-09 

8.8 

Nr 187/2021, 188–190/2021, 191/2021, 192/2021, 193–195/2021, 
296/2021, 202/2021, 203/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 
212/2021, 219/2021, 221/2021,  
222–223/2021, 236/2021, 243/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 
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252/2021, 253/2021, 254/2021,255/2021, 256/2021, 257/2021, 
258/2021, 264-265/2021, 270/2021, 277/2021, 278/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-04-07, 2021-04-09, 2021-03-30, 2021-03-08, 2021-03-
23, 2021-04-13, 2021-03-24, 2021-04-13, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-
03-31, 2021-04-16, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-04-19, 2021-04-19, 
2021-04-15, 2021-04-26, 2021-04-23, 2021-04-20, 2021-04-27, 2021-04-
28, 2021-04-27, 2021-04-30, 2021-04-29, 2021-04-30,  
2021-04-30, 2021-04-21, 2021-05-05, 2021-05-06 
Tf verksamhetschef 2021-04-26 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.1 245–247/2021 

2021/259 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
Sektorchef 2021-04-30 

11.9 Nr 261–262/2021 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2021-05-03 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 224/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-04-14 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 227–231/2021, 232/2021, 233–234/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-03-18, 2021-03-08, 2021-03-18 

22.2 

Nr 242/2021, 275/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Tf verksamhetschef 2021-04-23, 2021-04-20 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-05-10 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2021-06-03 
2021/82, löpnummer 1553/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2021, 226/2021, 244/2021, 263/2021, 267/2021, 271/2021 

2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/65 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller 
motsvarande 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-04-21, 2021-04-28, 2021-03-05 
Socialchef 2021-04-23 
Gatuingenjör 2021-05-04 

2.4 Nr 214/2021 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-04-16 

2.15 Nr 276/2021 
2021/282 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-05 

2.17 Nr 207/2021, 248/2021, 269/2021 
2020/635, 2020/635, 2021/275 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-04-16, 2021-05-03 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 225/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-04-21 

4 Upphandlingsärenden 
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5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 273/2021, 274/2021 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan 
liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-05-05, 2021-05-03 

5.3 

Nr 237/2021, 239/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.8 

Nr 238/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.14 

Nr 279/2021, 280/2021, 281–282/2021, 283–284/2021, 285/2021, 
286/2021, 287/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04 26, 2021-04-28, 2021-05-05, 
2021-05-06, 2021-03-26, 2021-04-15, 2021-04-22 

5.19 

Nr 186/2021, 259/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-11, 2021-04-29 

5.21 

Nr 241/2021 
2021/249 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats sam beslut om tilldelning av 
torgplats 
Exploateringshandläggare 2021-04-27 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.1 

Nr 197/2021 
Inköp, gallring, avyttring av konstverk samt mottagande av gåva 
Verksamhetschef 2021-04-09 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2021, 200/2021, 201/2021, 204/2021, 205/2021, 206/2021, 
208/2021, 215/2021, 216–217/2021, 218/2021, 220/2021, 235/2021, 
240/2021, 260/2021, 266/2021, 268/2021, 272/2021, 287/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-03-03, 2021-03-12, 2021-04-13, 2021-04-
01, 2021-04-06, 2021-05-03, 2021-04-19. 2021-04-09, 2021-04-13, 2021-
04-19, 2021-04-28, 2021-04-29, 2021-04-30, 2021-05-03 
Verksamhetschef 2021-04-29 

8.4 

Nr 213/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2021-04-09 

8.8 

Nr 187/2021, 188–190/2021, 191/2021, 192/2021, 193–195/2021, 
296/2021, 202/2021, 203/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 
212/2021, 219/2021, 221/2021,  
222–223/2021, 236/2021, 243/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 
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252/2021, 253/2021, 254/2021,255/2021, 256/2021, 257/2021, 
258/2021, 264-265/2021, 270/2021, 277/2021, 278/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-04-07, 2021-04-09, 2021-03-30, 2021-03-08, 2021-03-
23, 2021-04-13, 2021-03-24, 2021-04-13, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-
03-31, 2021-04-16, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-04-19, 2021-04-19, 
2021-04-15, 2021-04-26, 2021-04-23, 2021-04-20, 2021-04-27, 2021-04-
28, 2021-04-27, 2021-04-30, 2021-04-29, 2021-04-30,  
2021-04-30, 2021-04-21, 2021-05-05, 2021-05-06 
Tf verksamhetschef 2021-04-26 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.1 245–247/2021 

2021/259 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
Sektorchef 2021-04-30 

11.9 Nr 261–262/2021 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2021-05-03 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 224/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-04-14 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 227–231/2021, 232/2021, 233–234/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-03-18, 2021-03-08, 2021-03-18 

22.2 

Nr 242/2021, 275/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Tf verksamhetschef 2021-04-23, 2021-04-20 
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§  
 

Intern kontrollplan för 2021 
Dnr 2021/281 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Intern kontrollplan 2021 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2021 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2021 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-04 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2021 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-05-04 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan för 2021 
Diarienummer 2021/281, löpnummer 1467/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2021 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2021 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2021 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
Ärendet 
Utifrån kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med 
anledning av ovanstående har en intern kontrollplan för 2021 tagits fram. 
 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service. Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen 
finns också med. 
 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till kommunstyrelsen efter 
2021 års utgång i samband med årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Intern kontrollplan 2021 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
 
 
 

Gustaf Olsson Peter Danestad 
Kommunchef  Utvecklingsstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 

Lena Brännmar 
Kanslichef  
Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§, för de kommunala bolagen 
gäller också Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.  

Dessutom finns politiskt beslutade styrdokument som Ulricehamns kommuns Regler för 
intern kontroll och Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag.  

Förvaltningen har också arbetat fram och beslutat om en process för hur arbetet med intern 
kontroll konkret ska bedrivas i kommunens förvaltningsledning, sektorer, verksamheter, 
bolag och nämnder. 

De politiskt antagna styrdokumenten och processen för intern kontroll följer The Committe 
of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) principer. 

2 Syfte 
Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) 
fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.  

Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

3 Riskanalys 
Riskanalyser genomförs årligen i förvaltningens ledning, funktioner, sektorer, verksamheter, 
kommunala bolag och nämnder. Den riskbedömning som görs i dessa riskanalyser ligger till 
grund för de interna kontrollplanerna.  

För att underlätta arbetet med att hitta risker används ett frågeunderlag indelat i fyra 
riskområden. Nedan beskrivna frågeunderlag används vid riskanalyser i förvaltningens 
ledning, funktioner, sektorer, verksamheter och kommunala bolag. Ett särskilt 
frågeunderlag, indelat på samma sätt, är också framtaget för arbetet med riskanalyser i 
nämnderna. Detta underlag återfinns i processen för intern kontroll.  

Strategiska risker 
 Är verksamhetens mål och uppdrag tydliga? Arbetar vi med rätt saker? 
 Är ledning och styrning tydlig och tillräcklig? 
 Finns det omvärldsrisker vi bör beakta?  
 Finns risker med resursfördelningsmodell och budget? 

Operativa/verksamhetsrelaterade risker 
 Hur är vårt kundfokus, våra resultat och kvalitet? 
 Är medarbetarnas utbildning, kompetens, bemanning mm tillräcklig? 
 Är våra resurser, utrustning, IT, lokaler mm i tillräckligt bra skick? 
 Finns det IT-säkerhetsrisker vi måste hantera? 
 Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig omfattning, i verksamheten? 
 Är ansvar och befogenheter för olika funktioner tydliga? 
 Finns det risker i vår kommunikation (muntlig, skriftlig, intern, extern)? 
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Lagefterlevnad 
 Känner verksamheten till och följer lagar, andra föreskrifter och styrdokument?  
 Finns det risk för mutor och bestickning? 
 Finns risker för förtroendeskada, t ex tjänstemän som bryter mot regler? 
 Pågår arbete med att åtgärda påtalade brister i inspektionsrapporter från 

tillsynsmyndigheter, t ex Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, 
Länsstyrelsen eller annan myndighet? 

Finansiella risker 
 Finns risker med ekonomi, underskott, bokföring, attest, kontantkassor, rapportering 

mm? 

Samtliga framtagna risker har riskbedömts efter matrisen nedan när det gäller sannolikheten 
för att risken ska inträffa samt den konsekvens det blir om den inträffar. En tabell med 
definitioner på de olika värdena för sannolikhet och konsekvens används som stöd i denna 
bedömning. 

 

De risker där riskbedömningen (sannolikhet * konsekvens) är 18 eller högre, kan bedömas 
ingå i de interna kontrollplanerna. Risker med lägre riskbedömning än 18 kan också bedömas 
ingå i planerna.  

För de risker som är bedömda att ingå i de interna kontrollplanerna har det också bestämts: 

 Hur kontrollaktiviteter ska genomföras under året 
 Hur uppföljningen av kontrollaktiviteterna ska ske. 
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4 Intern kontrollplan 2021 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service.  

Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till KS efter 2021 års 
utgång som bilaga till årsredovisningen. 

4.1 Risker i funktioner, verksamheter och nämnder 
Som beskrivs ovan bedrivs arbetet med riskanalyser på ett betydligt bredare sätt än tidigare. 
Fler chefer, på flera nivåer, har varit engagerade. Detta har medfört en fördjupad kunskap 
om risker inom förvaltningens olika områden. Det har också gett insikter om att vi har 
mycket verksamhet i kommunen som fungerar väl.  

De riskanalyser som är genomförda i kommunledningsstabens olika funktioner, dvs 
ekonomi-, personal-, kansli-, planerings- och kommunikationsfunktionerna, i sektorernas 
verksamheter samt i nämnder redovisas inte i intern kontrollplan 2021, den hade då blivit 
alltför omfattande. Dessa risker är endast dokumenterade i Stratsys och utgör underlag 
för kommunchefens, sektorchefernas och nämndernas utvecklings- och kvalitetsarbete.  

5 Interna kontrollplaner 
I detta avsnitt redovisas de interna kontrollplanerna för förvaltningsledning, de olika 
sektorerna, samt de kommunala bolagen.  

5.1 Förvaltningsledning 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Krisledningsförmåga Risk att inte klara av hantering av extraordinära händelser på 
ett bra sätt. 

Strategisk  

5.2 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Otillbörlig påverkan på 
myndighetsutövning 

Lagefterlevnad och rättssäkerheten sätts ur spel. Lagefterlevnad  

Bortfall av personal p.g.a. oförutsedda 
händelser 

Inte kunna bedriva verksamhet, otillräckliga resurser Operativ  

Distansarbete Risk för försämrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö i samband 
med distansarbete. 

Operativ  
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5.3 Sektor lärande 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Styrning och ledning Kommunikationsvägar Strategisk  

Samhällssyn på skola och förskola Allmänhetens syn på verksamhetens förmåga. Strategisk  

Rekrytering Svårigheter i arbetet med kompetensförsörjning och 
kompetensmix 

Operativ  

Att resurser och kompetens inte räcker till för att ge elever i 
behov av stöd det stöd de har rätt till enligt skollagens krav. 

Lagefterlevnad  

Att inte nå upp till lagkraven som reglerar verksamheten Lagefterlevnad  

Lagkrav och myndigheters påverkan 

Budget Finansiell  

Hot och våld Barn, elever och personal kan utsättas för fysiskt och psykiskt 
våld 

Strategisk  

Ej likvärdigt mellan olika enheter Lagefterlevnad  Lokaler och lärandemiljöer 

Nybyggnation av lokaler Finansiell  

Utbildningsskuld Strategisk  

Psykisk ohälsa bland barn elever och personal Operativ  

Pandemins påverkan 

"Det nya normala - efter Pandemin Strategisk  

Digital kompetens Strategisk  

Personuppgiftsincidenter Lagefterlevnad  

Beroende av system och leverantörer Strategisk  

Digitaliseringsprocessen 

Otillräcklig digital infrastruktur Strategisk  

5.4 Sektor välfärd 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Bemannings och kompetensbrist Strategisk  

Helhetsperspektiv inom sektorn. Risk för brist på samsyn och samverkan mellan verksamheter. Strategisk  

Lokalförsörjning Avsaknad av lämpliga lokaler, både administrativa- och 
verksamhetslokaler. 

Operativ  

Coronapandemin Risk att sektor välfärd inte kan utföra delar av sitt grunduppdrag 
med bibehållen kvalitet. 

Strategisk  

5.5 Sektor service 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Mutor och bestickning Risk finns att bisysslor kan påverka utförandet av 
arbetsuppgifter. 

Lagefterlevnad  

Framtida rekryteringsutmaningar Hög personalomsättning - konkurrens och  pensionsavgångar Strategisk  
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5.6 Ulricehamns Stadshus AB 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad för Ulricehamns Stadshus AB, vid 
riskanalysen 2021. 

5.7 Ulricehamns energi AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Kunskap och kompetens hos medarbetarna Inträffade tillbud och olyckor i verksamheten kan göra att 
människor skadas. 

Operativ  

5.8 Stubo AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Fastighetsunderhåll Risk för att inte kunna åtgärda stort underhållsbehov under de 
kommande tio åren. 

Operativ  

Miljö- och klimatförändringar Risk att inte nå miljö- och klimatmål. Strategisk  

Otrygghet Ökad upplevd otrygghet i bostadsområdena, ökad skadegörelse, 
kriminella gäng etc. 

Operativ  

Smittorisker för personal Risk att bli smittad på arbetet, i kontoret eller ute i områdena. Operativ  

Pandemi Risk för att pandemin kan påverka hela verksamheten. Finansiell  

Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna. Lagefterlevnad  

5.9 Näringsliv Ulricehamn AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Ägardirektiven Ägardirektiven behöver utgå från en gemensam målbild med 
förvaltningen, ibland krockar målen. 

Strategisk  

Kommunikation NUAB som varumärke kan försämras. Operativ  

Säkerhetsarbete Svårigheter att hantera hotfulla och/eller påverkade personer. Operativ  

Bemanning Risk att arbetsbelastning blir för hög för medarbetarnas hälsa 
och kvalitet på arbetsresultat. 

Operativ  

Bidrag och stöd Risk att NUAB, kommun och näringsliv går miste om möjligheten 
till utvecklingsarbete genom olika bidrag och stöd. 

Finansiell  

Organiserad brottslighet Risk att hot och påtryckningar kan förekomma då organiserad 
brottlighet vill etablera sig i kommunen. 

Operativ  
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Planprioriteringslista hösten 2021 
Dnr 2021/213 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vedåsla 17:1, m.fl. 
“Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa 
förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hester 5:7 ”Hester 
etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark 
och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
"Del av Handelsträdgården". Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter 
marknadens behov. 
 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 
17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" avslutas då planerade ändringar i 
gatunätet omhändertas i andra detaljplaner. 
 
Planuppdraget Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" avslutas på grund av att 
det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär 
att det då varit inaktivt i fem år.  
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-05-25 

 Sida 2 av 2 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering hösten 2021 
3 Planprioriteringslista hösten 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vedåsla 17:1, m.fl. 
“Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa 
förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hester 5:7 ”Hester 
etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark 
och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
"Del av Handelsträdgården". Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter 
marknadens behov. 
 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 
17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" avslutas då planerade ändringar i 
gatunätet omhändertas i andra detaljplaner. 
 
Planuppdraget Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" avslutas på grund av att 
det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär 
att det då varit inaktivt i fem år.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-30 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslista hösten 2021 
Diarienummer 2021/213, löpnummer 1105/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vedåsla 17:1, m.fl. 
“Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa 
förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hester 5:7 ”Hester 
etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark 
och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
"Del av Handelsträdgården". Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter 
marknadens behov. 
 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 
17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" avslutas då planerade ändringar i 
gatunätet omhändertas i andra detaljplaner. 
 
Planuppdraget Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" avslutas på grund av att 
det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär 
att det då varit inaktivt i fem år.  
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
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Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service, för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. 
 
Planer som kombinerar bostäder och kommunal service prioriteras högre än planuppdrag 
där endast en av de två ingår. Beaktningen görs utifrån antal potentiella bostäder och hur 
angeläget behovet av lokaler för kommunal service är. Prioritering mellan ärenden för lokaler 
till kommunal service prioriteras även baserat på lokalförsörjningsplanen. Detta innebär att 
kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som säkerställer behoven för 
skola och omsorg. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och kommunens 
lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en lägre prioritet. Planer som lägger 
grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i 
prioriteringen. Prioriteringen beaktar antal potentiella arbetstillfällen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas löpande under året och var i prioriteringslistan 
planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som planprioriteringslistan 
baseras på. 
 
När lokaliseringsutredningar för kommunal service är beslutade och start av planläggning ej 
kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslistan, skickas ärendet om planläggning upp 
separat för politiskt beslut. Ärendet hanteras sedan av planchef enligt ovan nämnda kriterier 
för prioritering. 
 
Planuppdrag som är vilande kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när 
förutsättningarna för planen ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Följebrev Planprioritering hösten 2021 
2 Planprioriteringslista hösten 2021 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sara Helmrot 
Samhällsbyggnadschef Vikarierande enhetschef planenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Följebrev Planprioriteringslista för hösten 
2021 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner och planprogram. Listan 
skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det 
dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Planuppdragen har olika huvudsyften och en färgmarkering i listan visualiserar detta. 
Naturligtvis kan sedan ett planområde innehålla flertalet syften. 
 
Gult = bostäder 
Rött = vård / skola 
Grått = trafik /gata 
Blått = industri 
Brunt = centrum 
Grönt = park / fritidsområde 
 
Förslag på tillkommande uppdrag 
En detaljplan, Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum”, föreslås läggas in i planprioriteringslistan 
för att möjliggöra för förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. Behovet finns fastställt i 
lokalförsörjningsplanen. 
 
En detaljplan, Hester 5:7 ”Hester etapp 3”, föreslås läggas in i planprioriteringslistan för att 
skapa mer industrimark för mindre verksamheter samt för UEAB att sätta upp en 
mottagningsstation i området för att kunna förse eventuella elintensiva verksamheter på 
Rönnåsen med el.  
 
En detaljplan, Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården", föreslås läggas in i 
planprioriteringslistan för att anpassa befintlig detaljplan efter marknadens behov.  

Kommunstyrelsen
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Beslutade uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har åtta uppdrag tillkommit i listan. 
 
Fyra planbesked har sedan föregående planprioriteringslista kommit in och beslutats som 
positiva planbesked, två på delegation och två i kommunstyrelsen. Dessa är Folkesred 1:12, 
Bronäs 3 m.fl., Maskinen 5 och Bromarken 1 m.fl. ” Ätranäs”. Avsikten med Folkesred 1:12 är 
att möjliggöra för bostäder. Syftet med Bronäs 3 m.fl. är att skapa förutsättningar för en 
stadsomvandling från industri till bostäder och kontor. Intentionen med Maskinen 5 är att 
anpassa detaljplanen efter gällande förhållanden för befintlig industriverksamhet samt utreda 
möjligheterna för bygghandel. Avsikten med Bromarken 1 m.fl. ” Ätranäs”är att möjliggöra en 
omvandling från industri till bostäder, kontor och service.  
 
Planuppdraget ”Duvered 5:2 "Rönnåsen etapp 2"” föreslås byta namn till ”Ubbarp 8:16 
"Rönnåsen etapp 2"”, då den berörda fastigheten är Ubbarp 8:16.  

Avslutade uppdrag 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 föreslås avslutas då detta område omfattas i 
detaljplanen Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" föreslås avslutas då planerade 
ändringar i gatunätet tagits med i andra detaljplaner. 
 
Detaljplanen Tingslyckan 8 föreslås avslutas då intentionerna med området ej fastställts, i 
avvaktande på lokaliseringsutredningar. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" föreslås avslutas då det ej 
varit aktivt under de fyra år det funnits med i planprioriteringslistan. Det förväntas inte heller 
prioriteras under det kommande året baserat på resurser. 
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har fyra uppdrag slutförts och således tagits bort från 
planprioriteringslistan. 
 
Bogesund 1:230, Stadsskogen 1:58 "Bergsäter" 
Skansen 1 och 2 
Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 ”Timmele förskola” 
Hössna 1:2, Hössna skola 
 
 

Sebastian Olofsson Sara Helmrot 
Samhällsbyggnadschef Vikarierande Enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering hösten 2021 Dpl = Detaljplan Planp = Planprogram

Planuppdrag Typ Beslut Syfte Exploatör Status
2021 2022

V H V H

På
gå

en
de

1 Gällstad 1:132 "Nytt VO-boende i Gällstad gemensam med ny förskola" Dpl KS 2016-09-08 Nytt äldreboende och ny förskola. Bostäder <50 Kommunen Granskning hösten 2021, fördröjning pga. dagvatten

2 Sanatorieskogen 1:3 m.fl. Dpl KS 2018-11-01 Nya bostäder, ca 50 villor. Ny skola och annan
kommunal service Kommunen Samråd våren 2021

3 Tegelbruket Daltorp Dpl KS 2017-02-06 Nya bostäder, ca 700. Privat Granskning hösten 2021
4 Ubbarp 8:16 "Rönnåsen etapp 2" Dpl KS 2017-06-01 Industrimark och volymhandel Kommunen Samråd våren 2021
5 Ubbarp 8:16 "Del av Rönnåsen etapp 1" Dpl Deleg. 2019-09-11 Anpassning av industrimark Kommunen Antagande våren 2021
6 Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen" Dpl KS 2016-09-08 Handel / Kontor / Bostäder >100 Kommunen, privat Samråd hösten 2021
7 Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Planp KS 2020-11-26 Bostäder >500 och friluftsområde Kommunen Samråd hösten 2022
8 Vedåsla 17:1, m.fl. “Förskola Dalum” Dpl KS 2021-06-03 Ny förskola och nya bostäder ~50 Kommunen, STUBO Påbörja planarbete hösten 2021

9 Hökerum 7:7 m.fl. "Mogdens fritidshusområde" Dpl KSAU 2008-05-12 Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätter, ca 10 nya
bostäder. Privat Granskning hösten 2021

10 Stockrosen 1, etapp 2 Dpl Deleg. 2019-10-16 Ca 60 nya bostäder & ev. kommunal service STUBO Samråd våren 2021
11 Verkstaden 1 "UEAB" Dpl Deleg. 2017-10-09 Industrimark UEAB Granskning hösten 2021
12 Holmared 1:25 Dpl Deleg. 2018-12-20 Industrimark Privat Granskning våren 2021
13 Kölaby 22:11 "Förskola Trädet" Dpl KS 2020-11-26 Utveckling av förskola Trädet Kommunen Påbörja planarbete hösten 2021
14 Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" Dpl KS 2021-06-03 Bostäder, inga nya bostäder tillskapas Kommunen Samråd våren 2021
15 Karlslätt 1-9 Dpl Deleg. 2019-10-25 Bostäder, ca 35 STUBO Samråd våren 2021

16 Resedan 5 och 8 m.fl. "Montessoriskolan" Dpl SMB 2014 Tillbyggnad skolverksamhet, ca 70 nya bostäder Privat Granskning hösten 2021

17 Alängen 3 "Toyota" Dpl KS 2017-01-04 Handel / Kontor Privat Antagen 2021-04-14, inväntar laga kraft.
18 Slingan 1 "B & B Tools" Dpl KS 2012-02-06 Höjning av höjdbegränsning Privat Antagande hösten 2021
19 Australien 3 "Gamla UT-huset" Dpl KS 2012-03-05 Nya bostäder, ca 20 Privat Samråd hösten 2021
20 Gällstad 1:147 IETV Dpl Deleg. 2020-03-27 Utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Privat Samråd våren 2021

V
ila

nd
e

21 Ubbarp 8:16 m.fl. "Lövåsen" Dpl KS 2019-06-03 Bostäder >100, kommunal service, mm Kommunen Vilande
22 Hester 5:7 m.fl. "Hester etapp 3" Dpl KS 2021-06-03 Industrimark Kommunen Vilande
23 Björnen 6 m.fl. Dpl KS 2019-05-02 Bostäder <100, kommunal service, mm. Kommunen, STUBO Vilande

24 Snipe 2:6 Dpl KS 2018-11-01 Nya bostäder, ca 30 villor, 30 radhus, 30 lägenheter
samt ev. kommunalservice Kommunen Vilande

25 Skottek 1:10 m.fl. Dpl Deleg. 2018-10-01 Camping mm. Privat Avvaktar kund
26 Bronäs 3 m.fl. Dpl KS 2021-03-04 Bostäder ~50 Privat Avvaktar kund
27 Sjöred 1:2 och Kråkahagen 1:2, Åsundsholms Herrgård, Vegby Dpl Deleg. 2020-03-04 Hotell, restaurang, golf, bostäder <50, etc. Privat Avvaktar kund
28 Nord-Afrika 1, 10 m.fl. Dpl KS 2017-06-01 Bostäder <50 Privat Avvaktar kund
29 Grodparken Dpl KS 2016-12-01 Utformning av park, gator, service mm Kommunen Vilande
30 Detaljplan för Stadsgränsen 2, Jönköpingsvägen 53, Ulricehamn Dpl Deleg. 2020-03-31 Bostäder <50 och kontor STUBO Vilande
31 Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" Dpl KS 2016-09-08 Nya bostäder <20 Kommunen Vilande
32 Planprogram Järnvägsområdet Planp KS 2017-06-01 Översiktlig planering av området Kommunen Vilande
33 Maskinen 5 Dpl Deleg. 2021-04-06 Industrimark Privat Vilande
34 Folkesred 1:12 Dpl Deleg. 2020-12-02 Bostäder 4 nya bostäder Privat Vilande
35 Bogesund 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" Dpl KS 2014-10-06 Bostäder, oklart antal bostäder STUBO Avvaktar kund
36 Härstorp 5:12, Fotåsen Dpl KS 2018-01-08 Bostäder, ca 300 Privat Avvaktar kund
37 Blodboken 4, "Villa Skogshyddan" Dpl Deleg. 2020-03-27 Vandrarhem Privat Avvaktar kund

38 Gällstad 1:110 Dpl KS 2017-11-02 Församlingsverksamhet/Bostäder, oklart antal
bostäder Privat Avvaktar kund

39 Brunnsnäs 2:10 Dpl KS 2020-11-26 Bostäder, gårdsmiljö, oklart antal bostäder Kommunen Avvaktar planprogram
40 Bromarken 1 m.fl. "Ätranäs" Dpl KS 2021-04-14 Bostäder >500, m.m. Privat Inväntar förarbete i området
41 Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter" Dpl Deleg. 2018-06-26 Nya bostäder, ca 100 Privat Avvaktar flytt av reningsverk
42 Brunnsbo 6 m.fl. "Voten" Dpl KS 2016-12-01 Nya bostäder, ca 90 lgh Privat Avvaktar flytt av reningsverk
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Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen 
Dnr 2021/268 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen antas. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
den 16 april 2021 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 
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Bakgrund
Besöksnäringen har vuxit mycket under de senaste 

tio åren och ses numera som en av Sveriges 

basnäringar. Det har genomförts projekt tidigare för 

att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte 

att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes 

2014 och en av slutsatserna var att det saknas en 

huvudman för som ansvarar för att samordna och 

utveckla arbetet inom turismen. 

Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sju-

härad, har fortsatt genom att fem av kommunerna 

arbetar tillsammans. Det görs också enskilda sam-

arbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet. 

Nuvarande tillväxtprojekt, Destination Borås-

regionen, har som syfte att ta fram en gemensam 

strategi för besöksnäringen och en strategi för hur 

medlemskommunerna samverkar i frågan. 

Ytterligare förstärkning

Inför att kommunalförbundet införde en ny modell 

för fördelning av tillväxtmedel, gjordes en analys av 

näringslivets behov*, där ett av behoven var stärkt 

attraktionskraft. Besöksnäringen är ett verktyg av 

flera för att stärka attraktionskraften.

I Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi, 

som antogs i februari 2021, pekas fem områden ut 

som är av särskilt stor betydelse för regionens 

konkurrenskraft och tillväxtpotential. Besöksnäring 

samt kulturella och kreativa näringar är ett av de 

områdena.

*Behovsanalys Näringslivet i Sjuhärad – (Kontigo april 2019) 
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Besöksnäring och regional utveckling
Besöksnäringen är en del av näringslivet och har de 

senaste tio åren pekats ut som Sveriges nya basnäring. 

Detta med anledning av tillväxttakten i både omsättning 

och antal sysselsatta. Enligt Tillväxtverket omsatte 

besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019, 

varav ca två tredjedelar landar i den lokala ekonomin. 

Besökare handlar i våra butiker, äter på restauranger, 

bor på våra boendeanläggningar, betalar för att delta i 

aktiviteter osv. Detta bidrar i sin tur till att våra 

näringsidkare ökar sin omsättning och kan t ex utöka 

öppettider, vilket genererar bättre kommersiellt utbud 

för våra invånare. Det gör också att näringsidkaren kan 

t ex anställa fler personer eller själv leva på sitt arbete, 

vilket ökar sysselsättningen. Besöksnäringen är också 

en näring som många kommer i kontakt med som ett 

första jobb.

Att besökare kommer till oss och får fina upplevelser 

gör platsen attraktiv o bidrar till att fler vill bo eller 

arbeta på platsen. Besöksnäringen är viktigt för att 

skapa attraktionskraft, även om det är andra faktorer 

som också bidrar.

Fördelning besöksnäringens omsättning i Sverige
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Processen
Arbetet har pågått ca ett år och under hösten 2020 

har vi anlitat en konsult, Kairos Future, för att leda 

oss i processen. Det har inneburit djupintervjuer 

med nyckelpersoner, tre halvdagsworkshops 

tillsammans med företrädare och aktörer inom 

Boråsregionen/Sjuhärads besöksnäring arbetat 

med att ta fram en ny vision och strategi som ska 

vägleda vårt arbete de kommande fem åren. Över 

40 företagare, tjänstemän och politiker har varit 

involverade i processen. Tillsammans har vi hittat 

fram till en strategi som vi alla kan samlas bakom, 

som kan leda oss in i framtiden och som möter de 

utmaningar och krav som ställs på oss i en allt mer 

snabbrörlig och komplex omvärld 

Stort tack 

till alla som varit delaktiga i processen – genom 

intervjuer, i workshops, i diskussioner och som 

bollplank.

Nätverket för besöksnäring består av ansvariga för 

besöksnäringsfrågor i medlemskommunerna –

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

5
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Boråsregionen Sjuhärad idag

En attraktiv region som erbjuder mycket

• Rikt kulturarv och historia

• Konst, textil, mode och design

• Naturen och skogen är en styrka

• Stort aktivitetsutbud; cykling, vandring, skidåkning, 

friluftsliv

• Stort utbud av små reseanledningar, guldkorn

• Varierat utbud i regionen

Nuläge 6
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Boråsregionen Sjuhärad idag

I ett bra läge

• Tillgängligt och nära – lätt att ta sig hit 

• Storstadsnära landsbygd

En kreativ plats med driv

• Starka entreprenörer, företagande med driv

• Få året runt-entreprenörer

• Kreativa föreningar med driv

Men med en otydlig profil

• Borås och Ulricehamn de stora besöksmålen; övriga 

lite i skymundan

• Otydlig profil

Nuläge 7
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Möjligheter

• Att utveckla regionen till en mer hållbar 

turistdestination; miljö, ekonomi och det sociala

• Satsa på nära besökare och hemester

• Ta tillvara på närheten till Landvetter

• Locka besökare från grannländer, Tyskland och 

Stockholm

• Tillgänglighet och transporter

• Få invånare i regionen att bli ambassadörer

• Bygga ett VI-värdskap

• Ta till vara på det ideella engagemanget i 

regionen

• Företagandet och driv i regionen är en styrka

• Engagera dessa grupper i besöksnäringen

8
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Möjligheter

• Skapa paket där vi kopplar samman aktiviteter, 

med boende, med mat

• Kan koppla ihop det stora med det småskaliga

• Utveckla naturupplevelserna för att locka fler 

och för att tjäna pengar

• Satsa på aktiv semester, olika målgrupper, 

nischer

• Bygga vidare på det unika textilarvet

• Nyttja den rika kultur och historia som finns i 

regionen 

• Utveckla och synliggöra matutbudet, lokalt och 

närproducerat

• Arbeta mer med storytelling

• Förstärka varumärket

• Samverkan över länsgränser – turister ser inga 

gränser
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Utmaningar

• Att skapa Covid-säkra upplevelser och förstå sig 

på det nya normala

• Det är ett minskat resande, affärsresande och 

generellt, hur får vi dem att komma?

• Hur kan vi säkra evenemang och event?

• Dåligt med resurser hos de små aktörerna

• Hitta sätta att synliggöra det småskaliga 

• Minskad handelsturism och e-handel som 

utmanar. 

• Vi behöver locka med annat och hur får vi dessa 

besökare tillbaka?

• Att bygga ett gemensamt varumärke för en 

spretig region
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Utmaningar

• Möta de ökade kraven på hållbarhet och 

hantera klimatutmaningarna

• Att bygga trovärdighet och visa på det genuina 

för en allt mer medveten och kritisk resenär

• Hitta rätt kompetens och personal

• Öka den digitala mognaden hos våra små 

aktörer

• Få besökare att spendera. Hur tjäna pengar på 

natur?

• Säsongsförlängning

• Hitta samarbeten som möjliggör paketering

• Göra det lättare att ta sig runt i regionen och 

mellan besöksmål
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden 

1. Ökad efterfrågan på naturupplevelser

2. Fler vill resa närmre

3. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 

4. Det genuina, personliga, äkta och lokala ökar i 

värde

5. Fler önskar interaktiva upplevelser

6. Digital tillgänglighet – före, under och efter resan 

– blir viktigare

7. Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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1 Ökad efterfrågan på naturupplevelser

Vi ser att i ett mer urbant och digitalt samhälle finns 

en större längtan till naturen. I det framväxande 

digitala samhället ser vi även tendenser till 

stressrelaterade sjukdomar till följd av ett mer 

uppkopplat vardagsliv och höga prestationskrav 

både på jobbet och på fritiden. Naturen blir en 

arena där vi kan distansera från tekniken och 

återhämta oss.

Förutom avslappning och vila kan naturen vara en 

arena för träning och aktiva upplevelser som istället 

handlar om hälsa och utmaning. Vi kan se att 

intresset för aktiviteter så som vandring och cykling 

ökar starkt. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

• Mountainbiking. Foto: Mats Lind
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2 Fler vill resa närmre
Våra undersökningar visar på en trend där att allt fler associerar att vara på semester i hemlandet med 

hög status medan allt färre anser att det är hög status med exotiska upplevelser och att resa till platser 

där andra inte varit.

Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att huvudsemestern har blivit kortare 

(färre dagar) men även när det gäller avståndet (mer sällan exotiska resmål, oftare inhemska 

destinationer). I Kairos Futures resvaneundersökning hos skandinaviska resenärer 2020 ser vi att korta 

helgresor är vad de flesta skandinaver har för avsikt att spendera mer pengar på framöver. Det här beror 

sannolikt delvis på ett ökat hållbarhetsfokus, men kanske också på att innehållet i resan blivit viktigare än 

själva destinationen, i takt med ökad resvana. 

Möjligheten till unika upplevelser i närområdet ökar således i värde.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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3 Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 
Arbetet med långsikt hållbarhet blir en allt viktigare del av destinations-utvecklingsarbetet när turismen ökar. 

De ökade kraven på hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) drivs idag i hög grad också av 

näringslivet. Företag som inte visar omsorg om klimatet och samhället riskerar att bli straffade av sina 

konsumenter och kunder. På många håll växer nu nya affärslösningar, system och kompetens inom nya 

energisystem, transport- och logistiksystem och cirkulär ekonomi fram som blir en naturlig del av en 

långsiktigt hållbar besöksnäring. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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4 Det genuina, personliga, äkta och lokala 
ökar i värde

• I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi 

efter det äkta. Vi vill uppleva äkta natur och 

kulturupplevelser. Runt om i världen söker 

besökare efter lokala guldkorn utanför de 

tillrättalagda turistfällorna. 

• De äkta och genuina upplevelserna, där viss 

friktion är en del, kommer troligtvis ha en stark 

attraktionskraft framåt. Framväxten av initiativ 

som ”Airbnb experiences” och ”Meet the local” 

där besökare kopplas samman med lokala 

invånare för att få en inblick i deras vardagsliv är 

ett typiskt exempel på efterfrågan på det äkta och 

genuina. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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5 Fler önskar interaktiva upplevelser

• Som ett led av ökad konkurrens om besökarens 

uppmärksamhet finns även en ökad förväntning 

på upplevelsen. Idag räcker det inte längre att ha 

en statisk och passiv upplevelse för att känna 

”wow”. I dagens ”spelifierade” värld där besökare 

blivit vana vid digitaliserade och interaktiva 

upplevelser, speglas även detta av på de fysiska 

upplevelserna. Man vill känna och klämma, lära 

sig något nytt, utveckla nya färdigheter, tycka till 

och vara medskapande för att få mesta möjliga 

utbyte av upplevelsen. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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6 Digital tillgänglighet – före, under och efter 
resan – blir viktigare
De delar av resecykeln som handlar om inspiration, inhämtning av information och bokning har de 

senaste åren digitaliserats i en snabbare takt. För att ens bli påtänkt som resmål eller aktivitet är det idag 

ett måste att finnas i de digitala kanaler där potentiella besökare befinner sig och letar information. 

Vi förväntar oss också bättre tjänster och applikationer för att kunna göra vad vi vill, hur vi vill, när vi vill, 

där vi är. Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade köp- och 

konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. Kartor, leder, information om platsen och utbudet 

runtikring t.ex.

Att möjliggöra för besökare att dela med sig av sin upplevelse samt se till att svara på inlägg och 

recensioner på sociala plattformar blir viktigare.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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• Vi ser ett allmänt ökat intresse för hälsa, såväl 

fysisk och mental, och allt fler försöker hitta vägar 

till en hälsosammare livsstil. 

• Siffror från SCB visar att 7 av 10 svenskar 

motionerar eller idrottar minst en gång i veckan, 

där utomhusträning är det vanligaste, och det 

pratas allt mer om motion som en medicin mot 

stress, ångest och andra sjukdomar.

• Samtidigt gäller detta in hela befolkningen. Ett 

annat segment rör sig istället mot ökad övervikt 

och sämre hälsa. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

7 Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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Identifierade osäkerheter

• Covid-19

• Resenärer kräver mer flexibilitet vid 

bokning/avbokning

• Ekonomin – vad händer när stöden 

försvinner, finns alla företag kvar? Hur ser 

hushållens ekonomi ut framöver?

• Fortsatta reserestriktioner, hur länge?

• Fortsatta restriktioner kring 

folksamlingar/event, hur länge?

• Hemester; fortsatt intressant post-Covid?

• En otryggare framtid?

• Klimat/väder

• Otrygghet/terrorism
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Vision

Positionsteman

Strategi

Förutsättning

Mission

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

Tillsammans är vi starka!

Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

Hållbar utveckling

Utveckla 

digitala och 

fysiska

tillgängligheten

Omvärlds-

bevakning 

och analys

Produkt-, affärs-

och destinations-

utveckling 

(behålla små-

skaligheten)

Lyfta mat-

upplevelserna

Paketera mera 

(bo, äta, göra)

Göra invånare 

till stolta 

ambassadörer

Koppla på och 
koppla av i naturen

Lära och uppleva 
design, konst, textil

Träna och tävla för 
bättre hälsa 

Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen 
mot potentiella och befintliga besökare och invånare

Boråsregionen/Sjuhärad
– det givna valet i Väst för närodlade 
globetrotters och aktiva upptäckare

Strategins byggstenar
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver 

något att samlas kring, en riktning för det framtida 

gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla 

och utveckla våra styrkor skapas förutsättningar för 

att skapa en stark besöksdestination med en tydlig 

profil. Att besöka Boråsregionen Sjuhärad ska var 

ett givet val för de som reser och vill resa till 

Västsverige.

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra. 
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra.
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

• I en allt mer snabbrörlig och tumultartad 

omvärld vill Boråsregionen Sjuhärad vara en 

besöksdestination som bidrar till höja 

besökares och invånares välmående, såväl 

fysiskt som mentalt. Visionen uppmanar till 

rörelse, till en aktiv livsstil, och till att få fler 

människor att bege sig ut och uppleva, både 

kultur och natur. 

• Vi vill erbjuda upplevelser som uppmuntrar till 

lärande, nytänkande, interaktivitet och 

idéutbyte. Boråsregionen Sjuhärad vill vara en 

mötesplats för besökare och invånare. 

• Vi vill skapa våra egna, extra unika, 

Sjuhäradsupplevelser genom att bli bäst på att 

kombinera kultur med natur. 

• Vi eftersträvar en tillväxt för regionens 

besöksnäringsföretag och närliggande 

verksamheter. 
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Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka 

kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare och invånare

• Genom att utveckla och kvalitetssäkra utbudet 

blir vi attraktiva för fler potentiella besökare, 

både utanför och inom regionen.

• Genom en förstärkt gemensam kommunikation 

med tydliga budskap som samlar 

destinationen når vi fler.

• Detta förväntas öka antalet besökare till 

regionen, öka sysselsättning och öka 

omsättningen inom besöksnäringen. En välkänd 

och attraktiv destination förhöjer även 

livskvalitén för de som bor, verkar och besöker 

regionen.
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Position: Koppla på och koppla av i naturen

• Boråsregionen Sjuhärad ska utveckla sin 

position inom naturturism.

• Naturen är en av Boråsregionen Sjuhärads 

främsta tillgångar. Genom att gemensamt ta 

fram och utveckla fantastiska naturupplevelser 

så skapas fler och starkare besöksanledningar 

året runt.

• Vi ska erbjuda naturaktiviteter i hög klass; 

välutvecklade vandrings-, cykel- och kanotleder 

som sträcker sig mellan kommunerna samt 

fiskeupplevelser av högsta rang.

• Möjligheten till skidåkning, både utför och på 

marken, ska locka besökare året runt!

• Möjligheten att uppleva naturen från en 

cykelsadel ska locka både nybörjare och erfarna 

cyklister i alla åldrar. Detta ska göra oss till en 

av Västsveriges bästa cykeldestinationer. 

• Vår natur ska vara en arena för välmående och 

hälsa, en arena där besökarna kan varva ner 

och koppla av.   
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Position: Lära och uppleva design, konst, textil

• Boråsregionen Sjuhärad ska ta en position

inom design, textil, hantverk och utomhuskonst.

• Vi ska vara ett av de främsta besöksmålen inom 

det här segmentet. För den som vill uppleva 

mode och lära sig mer om textil, design och 

textilhistoria ska Boråsregionen Sjuhärad vara 

det givna valet. 

• Att kunna ta del av, och bidra till, regionens 

stolta hantverks- och formgivningstradition ska 

vara en stor besöksanledning. Vi vill även 

bygga ut utbudet av och kännedomen om vår 

utomhuskonst. 

• Vår unika kombination av design, textil, 

hantverk och utomhuskonst med 

naturupplevelser skapar rubriker och får oss att 

sticka ut från mängden. 
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Position: Träna och tävla för bättre hälsa 

• Boråsregionen Sjuhärad ska bevara och 

utveckla sin position inom hälsa, idrott och 

träning.

• Vi ska vara det givna valet för aktiva besökare 

och ha en tydlig profil som en aktiv destination 

där hälsa och välmående, såväl fysisk som 

mental, samt rörelse är i centrum. Regionen ska 

vara en plats där alla, från gemene man och 

kvinna till elitidrottare, kan stärka sin hälsa och 

sitt välmående.

• Vi ska vara kända för våra stora och fina 

idrottsanläggningar vilka lockar föreningar från 

hela Sverige och Europa. Vi vill att allt fler deltar 

i våra tävlingar och lopp och att våra 

träningsläger i världsklass är vida kända. 

• Vi vill utveckla vår position som den naturliga 

arenan för multisport-evenemang och förmå allt 

fler nationella och internationella idrottsgrenar 

att vilja lägga sina mästerskap i Sjuhärad.

28



Strategi: Utveckla digital och fysisk tillgänglighet (mobilitet, 

marknadsföring och sälj) 

• För att nå ut till fler besökare behöver vi 

förstärka vår digitala närvaro och 

kommunikation.  

• För att underlätta rörelse till och inom regionen 

behöver vi vara med i utvecklingen av nya och 

bättre mobilitetslösningar. 
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Strategi: Omvärldsbevakning och analys

• För att hänga med i en allt mer snabbrörlig och 

komplex värld krävs det att vi arbetar 

kontinuerligt med att bevaka och analysera vår 

omvärld. Vi behöver stärka våra analytiska 

kompetens inte minst när det kommer till att 

hantera dataströmmar.  
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Strategi: Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla 

småskaligheten)

• För att stärka attraktionskraften vill vi lyfta fram 

befintligt utbud och stimulera till fler, attraktiva 

och unika guldkorn. Vi vill främst jobba med att 

bibehålla och stärka småskaligheten.
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Strategi: Lyfta matupplevelserna 

• Matutbudet på platsen en är viktig beståndsdel i 

ett minnesvärt besök och får folk att vilja 

komma tillbaka. Därför behöver vi lyfta 

matupplevelserna. Det lokala, närproducerade 

och våra unika smaker blir en viktig strategi 

framåt. 
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Strategi: Paketera mera (bo, äta, göra)

• Ett litet guldkorn räcker kanske inte för att 

motivera någon att resa till Sjuhäradsregionen. 

Därför behöver vi lyfta fram och visa på hur en 

semesterupplevelse kan se ut i sin helhet. Att 

möjliggöra egenpaketering av bo, äta, göra, på 

ett illustrativt sätt, eller även som färdiga 

bokningsbara paket blir en viktig strategi.
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Strategi: Göra invånare till stolta ambassadörer

• En av de viktigaste resanledningarna är att 

besöka släkt och vänner. En av de viktigaste 

informationskällorna är också släkt och vänner. 

Därför är en nyckelstrategi att göra invånarna i 

Sjuhäradsregionen till ambassadörer.
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Förutsättning: Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

• Det krävs att det inom Boråsregionen Sjuhärad 

finns en väl etablerad samsyn kring vart vi vill 

och att aktörerna inom besöksnäringen 

samarbetar tightare och genomför satsningar 

tillsammans.

• Mot 2025 behöver vi se till att vi drar nytta av 

varandra och att vi inte ser varandra som 

konkurrenter. En större kunskap inom näringen 

rörande vilka vi är som verkar inom 

besöksnäringen och vi gör är nödvändigt om vi 

ska kunna hjälpa varandra att växa. 

• För att lyckas med strategin och för att bli 

framgångsrika mot 2025 krävs det således att vi 

arbetar gemensamt, med gemensam 

finansiering och budget över 

kommungränserna. 
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Förutsättning: Hållbar utveckling

• Ett genuint hållbarhetstänk ska genomsyra alla 

de aktiveter och satsningar som görs inom 

besöksnäringen de kommande 5 åren.

• Genom att ansluta oss till Hållbarhetsklivet 

skapas nödvändiga förutsättningar för att 

besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad ska 

utvecklas på ett verkligt hållbart sätt mot 2025. 

• Hållbarhetsklivet skapar en samsyn kring vilka 

principer som ska vägleda Boråsregionen 

Sjuhärads hållbarhets-arbete framåt. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

Läs mer om Hållbarhetsklivet >> 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Att utveckla den digital tillgängligheten genom 

att utveckla en gemensam digital plattform där 

besökaren lätt kan hitta, sätta ihop egna paket 

och boka både stora och små upplevelser från 

hela Boråsregionen Sjuhärad.

• Utveckla AI-funktioner som hjälper och guidar 

besökaren till besöksmål som passar just deras 

intressen och behov. 

• Göra det möjligt att besöka vissa platser i 

regionen virtuellt och på att utforska hur digitala 

hjälpmedel så som VR/AR kan användas för att 

skapa digitala och internativa upplevelser inom 

natur och kultur.

• Arbeta med kompetensutveckling. Utbilda de 

små aktörerna i digital marknadsföring och hur 

man kan arbeta med sociala medier och göra 

det enkelt för besökaren att dela sin upplevelser 

efteråt.

• Skapa en Youtube-kanal för vi låter både kända 

och okända personer utforska vad vi har.

• Att locka besökare genom att jobba med den 

stora mängd småskaliga aktörer, besöksmål 

och besöksanledningar som finns i regionen.  

• Lyfta de små guldkorn som finns utspridda i 

hela regionen och göra de välkända för både 

besökare och invånare. 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Koppla ihop de stora besöksmålen på de stora 

orterna med mindre aktörer på de mindre 

orterna. 

• Engagera invånare i besöksnäringen genom att 

jobba med det stora lokala och ideella 

engagemang som finns i regionen.

• Inkludera invånare i Boråsregionen Sjuhärad i 

destinationsutvecklingsprocesser och göra det 

möjligt för dem att komma med idéer kopplade 

till regionens utveckling.

• Öka kännedomen hos invånarna kring vad som 

finns att upptäcka i Boråsregionen Sjuhärad.

• Invånarna ska känna sig stolta över allt 

regionen har att erbjuda och vilja visa upp 

regionen för deras med sig sina vänner, familj 

och besökare.

• Att ta fram storslagna helhetsupplevelser 

genom att ta fram färdiga attraktiva paket som 

kopplar samman boende, mat och aktiviteter i 

hela regionen. 

• Göra det möjligt för besökare att bygga ihop 

egna personliga paket med upplevelser inom 

bo, äta, göra. 

• Skapa kommunöverskridande paket och 

upplevelser.
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Skapa ett forum för nätverkande för att öka 

kännedomen inom näringen rörande vilka 

aktörer som finns och vad de erbjuder. 

• Skapa evenemang riktade mot de kringboende 

så att de vet vad man kan göra och uppleva i 

närområdet.

• En förbättrad kollektivtrafik kan gagna både 

besökare och invånare i regionen. Fler 

avgångar, till fler platser, under större delar av 

året.

• Skapa infrastruktur som gör det möjligt för 

besökaren att ta sig runt i regionen utan egen bil

• Utökad och förenklad cykeluthyrning samt att 

det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på alla 

kommunala och regionen transporter. 

• Utökad trafik mellan knytpunkterna Landvetter 

(för luftburna besökare) och Herrljunga (för 

tågburna besökare)
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Appendix B: 
Preliminära målgrupper

1. Svenskar

• De aktiva svenskarna som önskar rörelse, liv och 

natur när de åker på semester.

• De medvetna besökarna som söker 

kulturupplevelser, njutning och vardagslyx.

2. Utlandsmarknader 

• I samarbete med Västsvenska Turistrådet 

bearbetas och prioriteras ett antal utvalda 

utlandsmarknader.

3. Sjuhäradsbor

• Övertyga de viktigaste ambassadörerna så att de i 

sin tur promotar Boråsregionen och få deras gäster 

att stanna en natt till.

4. Näringen, politiker och kommuner

• För att få näringen, politiker och kommunerna att 

investera tid och pengar i det vi gör behöver vi få 

dem att tro på oss och vårt arbete.

41



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-05-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Samråd detaljplan för del av Ubbarp 8:16 "Rönnåsens 
industriområde etapp 2", Ulricehamn 
Dnr 2018/786 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på 
samråd. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att 
bidra till en utvidgning av det befintliga industriområdet Rönnåsens industriområde med 
industrier, lager, verksamheter och volymhandel öster ut. Befintliga naturvärden inom 
sumpskogsområdet säkerställs i detaljplanen och ett område för en framtida förbifart som 
förbinder väg 157 med riksväg avsätts. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-04-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 

Ulricehamn 
3 Plankarta samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 

Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på 
samråd. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-28 

Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för del av Ubbarp 
8:16 "Rönnåsens industriområde etapp 2", 
Ulricehamn 
Diarienummer 2018/786, löpnummer 1322/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på 
samråd. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att 
bidra till en utvidgning av det befintliga industriområdet Rönnåsens industriområde med 
industrier, lager, verksamheter och volymhandel öster ut. Befintliga naturvärden inom 
sumpskogsområdet säkerställs i detaljplanen och ett område för en framtida förbifart som 
förbinder väg 157 med riksväg avsätts. 
 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning österut av det befintliga 
industriområdet Rönnåsens industriområde med industrier, lager, verksamheter och 
volymhandel. Omfattningen och utformningen av byggnader är anpassade efter ytkrävande 
verksamheter som har olika behov av öppna ytor och bebyggelse. Syftet är också att 
säkerställa befintliga naturvärden inom det sumpskogsområde som finns inom planområdet. 
Vidare avsätts ett område för en framtida förbifart som förbinder väg 157 med riksväg 40. 
 
De ekonomiska konsekvenserna uppskattas enligt dagens förutsättningar enligt nedan:  

 Investeringskostnad: 60 mnkr (Anskaffningsvärdet för marken och 
detaljplanekostnaden är inkluderade här). 

 Intäkter: 67,3 mnkr (under förutsättning att marken blir såld) 
 Utfall: +7,3 mnkr  
 Driftkostnad per år: 0,26 mnkr  

 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 
Ulricehamn 

2 Plankarta samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 
Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Rasmus Karlsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



SAMRÅDSHANDLING ulricehamn.se

 

 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR DEL AV UBBARP 8:16 ”RÖNNÅSENS 
INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 2” 

Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

 

 

 

 

 

Standardförfarande enl. 5 kap 7§ PBL (2010:900) 

 

Diarienummer: 2018/786 
Upprättad/reviderad: 2021-04-28 
 

 

Foto: Rasmus Karlsson



SAMRÅD   2 

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

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

INLEDNING .................................................................................................5 

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

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

PLANBESTÄMMELSER ...........................................................................................................7 
NATUR OCH NATURVÄRDEN ...................................................................................................8 
BEBYGGELSE OCH SERVICE ....................................................................................................9 
FRIYTOR ........................................................................................................................12 
GATOR OCH TRAFIK ...........................................................................................................12 
STÖRNINGAR ...................................................................................................................14 
TEKNISK FÖRSÖRJNING .......................................................................................................15 

STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................17 

ÖVERSIKTSPLAN ...............................................................................................................17 
DETALJPLAN ...................................................................................................................17 
VATTENSKYDDSOMRÅDE ......................................................................................................17 
ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT ...............................................................................................17 
RIKSINTRESSE KOMMUNIKATION .............................................................................................17 
STRANDSKYDD .................................................................................................................17 

FÖRUTSÄTTNINGAR .....................................................................................18 

NATUR OCH KULTUR ..........................................................................................................18 
HISTORIK .......................................................................................................................20 
BEBYGGELSE OCH SERVICE ..................................................................................................21 
GATOR OCH TRAFIK ...........................................................................................................22 
STÖRNINGAR ...................................................................................................................23 
TEKNISK FÖRSÖRJNING .......................................................................................................23 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ..................................................26 

UNDERSÖKNING ...............................................................................................................26 
ARTSKYDDSFÖRORDNING .....................................................................................................26 

KONSEKVENSBESKRIVNING .............................................................................27 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH NATURRESURSER .............................................................27 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT ........................................................................................27 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN ....................................................................................27 



SAMRÅD   3 

NOLLALTERNATIV .............................................................................................................28 
NATURVÄRDEN ................................................................................................................28 
KULTURMILJÖVÄRDEN ........................................................................................................28 
LANDSKAPSBILD/STADSBILD .................................................................................................28 
DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP .....................................................................................29 
TRAFIK ..........................................................................................................................29 
BARNPERSPEKTIVET ...........................................................................................................30 
OMGIVNINGSPÅVERKAN ......................................................................................................30 
PLANALTERNATIV .............................................................................................................30 
SAMMANVÄGD BEDÖMNING ..................................................................................................30 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING .........................................................................32 

INLEDNING .....................................................................................................................32 
ORGANISATORISKA FRÅGOR .................................................................................................32 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER ...................................................................................33 
AVTAL ...........................................................................................................................36 
TEKNISKA FRÅGOR ............................................................................................................36 
EKONOMISKA FRÅGOR ........................................................................................................37 

ARBETSGRUPP ............................................................................................39 

 

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.

 



SAMRÅD   4 

HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

 Plankarta (A1) med bestämmelser, skala 1:2000 
 Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

illustration 
 

Övriga handlingar/utredningar: 
 PM Geoteknik - Översiktlig geoteknisk utredning för Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och 

Duvered 5:2, Ulrichehamn kommun (dec 2019) 
 MUR/Geoteknik - Översiktlig geoteknisk utredning för Hester 5:6, Ubbarp 8:16 

och Duvered 5:2, Ulrichehamn kommun (dec 2019) 
 Naturvärdesinventering Rönnåsen (2018-10-30) 
 Inventering av flodpärlmussla i Hillaredsån (2018-10-30) 
 Biotopkartering av Hillaredsån (2018-10-30) 
 Utvärdering av ekosystemtjänster (2019-01-21) 
 PM – Påverkan och effekter samt konsekvenser för naturmiljön inom Rönnåsen 

planområde, Ulricehamns kommun (2018-10-03) 
 Fastighetsförteckning 
 Översiktlig riskanalys som underlag till riktlinjer för bebyggelseplanering intill 

transportleder för farligt gods (2019-01-31) 
 PM – AU Steg 1 Rönnåsen Ulricehamn, Lst dnr 431-44345-2018 
 PM – AU Steg 2 Rönnåsen Ulricehamn, Lst dnr 431-3294-2020 
 Rapport – Rönnåsen dagvattenutredning (2020-04-20) 
 PM – Trafikalstring Rönnåsen etapp 2, Del av Ubbarp 8:16, Ulricehamns 

kommun 
 PM Radon – Rönnåsen etapp 2, Ulricehamn (sep 2020) 
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INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning österut av det befintliga 
industriområdet Rönnåsens industriområde med industrier, lager, verksamheter och 
volymhandel. Omfattningen och utformningen av byggnader är anpassade efter 
ytkrävande verksamheter som har olika behov av öppna ytor och bebyggelse. Syftet är 
också att säkerställa befintliga naturvärden inom det sumpskogsområde som finns inom 
planområdet. Planen ska även säkerställa en hållbar dagvattenhantering.  

Rönnåsens industriområde bedöms ha en viktig roll för utvecklingen av näringslivet i 
kommunen. Området är enligt gällande översiktsplan från 2015 utpekat som ett 
exploateringsområde för verksamheter.  

I detaljplanen avsätts ett område för en framtida förbifart som förbinder väg 157 med 
riksväg 40. Den planerade förbifarten kommer att förbättra Ulricehamns tätorts 
trafikförutsättningar med minskad genomfartstrafik.  

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

Tidplan för detaljplanearbete 
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd  kvartal 2, 2021 
Granskning kvartal 1, 2022 
Antagande kvartal 3, 2022 

Antagen detaljplan som fått laga kraft beräknas till kvartal 4, 2022. 

Genomförandet av planen bedöms inledas kvartal 1, 2023. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet, som omfattar cirka 36 hektar, ligger nordöst om Ulricehamns tätort med 
direkt koppling i norr till riksväg 40. Väster om planområdet ligger den första etappen av 
Rönnåsens industriområde som planlades för industriändamål under slutet av 2000-
talets första decennium. 

I både öster och sydväst angränsar området till skogsområden med en del observerade 
naturvärden. I nära anslutning mot väster ligger Ulricehamns vattenskyddsområde, dock 
med en vattendelare i mellan.  



SAMRÅD   6 

Bild 1. Planområdets läge och utbredning markerat i rött. 

Markägande 
Ulricehamns kommun äger marken inom planområdet. 

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

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. 

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  

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

Användning av mark och vatten 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
NATUR – Naturområde. Används för att skydda naturvärdena i sumpskogen som finns 
i planområdets sydvästra del från exploatering. 

NATUR1 – Dagvattenhantering. Områdena för dagvattenhantering ska anordnas med 
kapacitet att ta emot större dagvattenmängder. Områdena ska fördröja och rena 
dagvattnet innan det når recipienten. Områdena ska även fungera som ett 
rekreationsområde/naturpark för arbetstagare och besökare, exempelvis gångstråk med 
parkbänkar. 

VÄG – Väg. Används för att möjliggöra för framtida förbifart mellan väg 157 och riksväg 
40. Men även för att leda in till gatuområdet för att nå verksamhetsområdet. 
Vägområdet har en bredd som gör att cirkulationsplats samt gång- och cykelvägar 
inryms i planbestämmelsen.  

GATA – Gata. Huvudgatan inom verksamhetsområdet som leds in från en eventuell 
framtida förbifart. Gatubredden är anpassad för att ha en gång- och cykelväg och diken. I 
östra delen av planen finns det möjlighet att anordna en vändplan. 

Kvartersmark 
Z – Verksamhetsområde. Planbestämmelsen möjliggör en etablering av ytkrävande 
verksamheter. Exempelvis serviceverksamhet, tillverkning, lager, verkstad och 
volymhandel.  

J – Industri. Planbestämmelsen möjliggör för all slags produktion, lagring och annan 
hantering av varor.  

E – Teknisk försörjning. Planbestämmelsen möjliggör för uppförande av tekniska 
anläggningar inom planen.  

Egenskapsbestämmelser allmänplats 
Mark 
+- 0,0 – Vägmitt i meter över havet. Syftet med bestämmelsen är att reglera vägmitten på 
väg (VÄG) och gata (GATA) inom planområdet. På grund av höjdskillnader inom 
planområdet finns ett antal vägmittsnivåer utsatta på plankartan. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Omfattning 
e1 0,0 % - Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet.  

Utformning 
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över havet. Syftet med 
bestämmelsen är att reglera nockhöjden på byggnader inom planområdet. 
Området har stora höjdskillnader vilket innebär att planområdet består av 

ett antal egenskapsområden för att reglera höjden på byggnaderna. Övergripande för 
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samtlig bebyggelse inom planområdet är att höjden ska motsvara cirka 15 meter över 
marknivån förutsatt man följer projekterad vägmitt på GATA. 

f1 - Inom egenskapsområde får 20% av byggnaden uppföras med en högsta nockhöjd på 
+319 meter över havet. Egenskapsbestämmelsen möjliggör för höglager och tekniska 
installationer inom delar av bebyggelsen.  

f2 - Skyltar ska placeras på fasad. Ej bildväxlande skyltar mot riksväg 40. 
Planbestämmelsen syftar till att inte störa trafiken på riksväg 40. Planbestämmelsen 
finns på samtliga områden för kvartersmark för att dels inte störa trafiken på riksväg 40, 
men även för att stämma överens gestaltningsmässigt med Rönnåsens industriområde 
etapp 1.  

Placering 
Marken får inte förses med byggnad. Prickmark används inom planområdet 
både som bebyggelseplanering på grund av farligt gods och 
gestaltningsmässigt.  

Utfart 
Körbar förbindelse får inte finnas. För att öka trafiksäkerheten till och från 
kvartersmarken regleras utfartsmöjligheterna med att körbar förbindelse 
inte får finnas.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från dagen då planen får laga kraft.  

Övrigt 
a1 - Tillstånd för ingrepp i fornlämningsområde från länsstyrelsen kommer villkoras med 
arkeologisk undersökning. Används för att säkerställa att fornlämningen utreds och tas 
bort. 

NATUR OCH NATURVÄRDEN 
Av planområdets cirka 36 hektar planläggs cirka 5 hektar för natur. Syftet med 
grönområdena är att bevara naturvärden och säkerställa en fungerande 
dagvattenhantering. Grönområdena inom planområdet är tänkta att fungera som 
rekreativa miljöer för människor samtidigt som de möjliggör för en hållbar 
dagvattenhantering. Områdena skapar även möjlighet att tillvarata ekosystemtjänster. 
Det kan exempelvis handla om att grönskan förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, 
minskar buller, fungerar som vindskydd och bidrar till biologisk mångfald.  

I plankartan fastställs den befintliga sumpskogen i den sydvästra delen som NATUR. 
Detta för att bevara områdets höga naturvärden. För att fungera som refugie och 
spridningsområde för vilt och fuktighetskrävande organismer samt utgöra en grön oas 
och ett naturligt komplext område i ett övrigt exploaterat landskap. 

Vidare planläggs två stråk i norr och ett stråk i söder som NATUR1 för att leda och 
fördröja dagvatten från kvartersmark och gata.  

I söder planläggs ett stråk i söder som NATUR1 för att leda och fördröja dagvatten från 
kvartersmark och gata. 
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Resterande 31 hektar möjliggörs för väg, gata och kvartersmark. Den större delen av 
planområdet kommer bli hårdgjord och kvartersmarkens storlek varierar inom 
planområdet på grund av massbalansering och dagvattenhantering. 

Fornlämningar 
För att ta bort fornlämningar inom planområdet krävs tillstånd till ingrepp. Ansökan 
ställs till länsstyrelsen. Ett tillstånd till borttagande kommer villkoras mot att bekosta en 
arkeologisk utredning. Området ska avgränsas med staket eller dylikt tills dess att 
marken får bebyggas. För att säkerställa att fornlämningen undersök har bestämmelsen 
a1 tillkommit i plankartan. Läs vidare under ”Arkeologi” på sida 20. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Användning, placering och utformning 
Detaljplanen ger möjligheten att uppföra ett industri- och verksamhetsområde. Området 
avses främst innehålla verksamheter inom industri, lager, service och volymhandel. 
Planområdets läge förhållande till riksväg 40 gör det väl lämpat för den typen av 
verksamheter. Området för detaljplanen kommer vara ett av ”stadens skyltfönster” mot 
riksväg 40. Detta ställer krav på byggare och verksamhetsutövare att utforma byggnader 
på ett sätt som estetiskt är till gagn för området, mot bakgrund av det exponerande läget.  

På kvartersmarken inom planområdet möjliggörs för verksamheter inom 
användningsområdena verksamheter (Z) och industri (J). Utformningen av 
kvartersmarken inom planområdet är anpassad efter områdets terrängförhållanden. 
Detaljplanen medger flexibilitet vad gäller tillkommande bebyggelses placering och 
storlek. Byggnadsarean får högst uppgå till 70% av fasighetsarean inom 
användningsområdet (e1 70%). Syftet med den höga byggnadsarean är att möjliggöra 
för verksamheter med olika behov av öppna ytor och bebyggelse. Storleken på byggnader 
ska anpassas efter verksamhetens behov. Exempelvis kräver volymhandel stora öppna 
ytor för parkering till kunder som besöker butiken, medan byggnader för bland annat 
lagerlokaler kan komma att kräva stora ytor under tak. Under bygglovet är det viktigt att 
beakta att byggnadsarean på fastigheten inte är för stor att det ställer till det för 
transporter till och från fastigheten. Inom planområdet finns även två områden för 
tekniska anläggningar (E), exempelvis för transformatorstation, spillvattenpumpstation 
eller tryckstegringsstation.  

De tre områden för kvartersmarken som ligger norr om GATA och angränsar till 
trafikplats och Riksväg 40 har avsikten att erbjuda skyltläge ut mot motorvägen. 
Byggnadernas nockhöjd regleras till +309 meter över havet (möh) i väster (nockhöjd 
<+309>), centralt +308 möh (nockhöjd <+308>) och i öster +310 möh (nockhöjd 
<+310>), vilket motsvarar cirka 15 meter över marknivån förutsatt att projekterad 
vägmitt på GATA efterföljs. 

Gällde de två områdena för kvartersmarken som ligger söder om GATA regleras 
nockhöjden till +309 möh (nockhöjd <+309>), vilket motsvarar cirka 15 meter 
förutsatt att projekterad vägmitt på GATA efterföljs. På den västra delen tillåts 20% av 
byggnaden att få uppföras till en högsta nockhöjd på +319 möh (f1), vilket motsvarar 
cirka 25 meter över marknivån, för att möjliggöra för höglager och tekniska anläggningar 
inom egenskapsområdet.  

Placering av byggnader regleras med prickmark – marken får inte förses med byggnad. 
Vid den norra planområdesgränsen används prickmark för att efterfölja det 
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rekommenderade avståndet mellan primär transportled för farligt gods och bebyggelse. 
Läs mer under ”Farligt gods” på sida 13. Prickmarken som angränsar till VÄG och 
GATA är 10 meter och syftar till att följa samma gestaltning vad gäller placering av 
byggnader inom Rönnåsens industriområde etapp 1. Resterande prickmark inom 
planområdet har en bredd på 5 meter för att kunna ta sig runt på kvartersmarken.  

På kvartersmarken inom planområdet ska skyltar placeras på byggnadens fasad och får 
inte vara bildväxlande mot riksväg 40 för att inte störa trafiken. Den främsta 
anledningen är för trafiksäkerheten på riksväg 40, men även för att följa gestaltningen 
som råder på Rönnåsens industriområde etapp 1. 

Volymhandel 
Volymhandel är en typ av sällanköpshandel och utgörs av varor av skrymmande 
karaktär, exempelvis vitvaror, möbler, byggvaror och fordon. Den kräver god tillgång till 
parkering eftersom varorna ofta är tunga och stora och konsumenten inte kan bära med 
sig dem.  
 
Volymhandeln ligger vanligtvis i externa lägen på grund av den kräver stora butiksytor 
och parkeringsmöjligheter. Eftersom placeringen av volymhandel oftast är lokaliserad i 
utkanten av samhällen utgör den ett komplement till dagligvaruhandeln och 
urvalshandeln i stadskärnan. Etableras även annan typ av sällanköpshandel i externa 
lägen ökar riskerna att denna konkurrerar med den sällanköpshandel som återfinns i 
stadskärnan. Därför är syftet att endast tillåta typen volymhandel i området.  

Tillgänglighet 
Genomförandet av detaljplanen medför att marken kommer att flackas ut och bli mer 
lättillgänglig, vilket är fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Nya gång- och cykelvägar 
planeras genom området och kopplar ihop befintliga vägar i närområdet. Utbyggnaden 
främjar rörelse i området samt förbättrar förbindelserna till övriga gång- och cykelnät i 
kommunen.  

Behovet av ytterligare förbättringar av kollektivtrafikförsörjning till Rönnåsens 
industriområde blir aktuellt när området byggs ut. Parkeringsytor, gator och byggnader 
ska uppföras så att god tillgänglighet enligt Boverkets byggregler, BBR säkerställs. Enligt 
8 kap. 1 § PBL ska nya byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Grundläggning 
Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med plattor på packad fyllning på 
den naturligt lagrade friktionsjorden eller på berg. Områden där torv eller annan 
organisk jord förekommer måste materialet schaktas bort inom området där byggnader, 
vägar eller andra anläggningar ska placeras. Läs mer under ”Geoteknik” och i bilagda 
geotekniska utredningar.  
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Illustration 

 

Bild 2. Illustration av vy från öst vid maximal utbyggnad. 

 

Bild 3. Illustration av vy från väst vid maximal utbyggnad. 
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Bild 4. Illustration ovanifrån vid maximal utbyggnad. 

FRIYTOR 

Rekreation 
Friytor inom planen kommer framförallt att bestå av naturmark. Centralt genom 
planområdet finns en grön kil. Syftet med den gröna kilen är att den ska hantera 
dagvattnet inom planområdet. Den gröna kilen ska även fungera som ett 
rekreationsområde/naturpark för arbetstagare och besökare, exempelvis gångstråk med 
parkbänkar. 

I närområdet finns Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. Den kuperade terrängen 
begränsar möjligheterna att ta sig till Lassalyckans idrotts- och friluftsområde från 
planområdet. Detaljplanen hindrar dock inte etableringen av framtida 
kommunikationsleder mellan Lassalyckan och Rönnåsens industriområde.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, trafik samt gång- och cykelvägar 
I väster möjliggörs en framtida förbifart för att få en bra och trafiksäker koppling mellan 
riksväg 40 och väg 157. Avsikten med förbifarten är att minska genomfartstrafiken i 
Ulricehamns tätort. Förbifarten kommer även binda samman den första och andra 
etappen av Rönnåsens industriområde. En cirkulationsplats kommer att anordnas för att 
ta sig in på industrigatan från förbifarten. 

Både vägen och gatan inom VÄG och GATA kommer att ha en bredd på 7,5 meter. Gång- 
och cykeltrafiken är separerad på egen bana öster öm vägen och norr om gatan. Gång- 
och cykelbanan är 2,5 meter bred. Den totala sektionsbredden inklusive sidoområden 
och diken är cirka 47 meter för VÄG och cirka 36 meter för GATA. Behov av gång- och 
cykelpassager över gata kommer att uppstå. Dessa får anläggas allt eftersom, utrymme 
finns tilltaget för dessa.   
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Bild 5. Möjlig cirkulationsplats. 

 

 

Bild 6. Profil på förbifart (VÄG). 

 

Bild 7. Profil på industrigata (GATA). 

Riksväg 40 och Rönnåsgatan har en skyltad hastighet på 100 km/h respektive 60 km/h. 
När planområdet är fullt utbyggt förväntas trafiken öka på både Riksväg 40 och 
Rönnåsgatan. Läs vidare under ”Trafik” på sida 29. 

Utfart och staket 
Längs hela gränsen mellan kvartersmark och VÄG regleras att körbar förbindelse inte får 
anordnas. Mindre delar av gränsen mellan kvartersmark och GATA regleras med att 
körbar förbindelse inte får anordnas, för att öka trafiksäkerheten till och från 
verksamheterna.  
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Parkering 
All parkering och varumottagning inom planområdet ska anordnas inom kvartersmark. 
Antalet parkeringsplatser ska motsvara antalet anställda och besökare. 

Kollektivtrafik 
Detaljplanen möjliggör för busshållplatser längs lokalgata. Möjlighet för vändplats för 
bussar finns inom gata.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Detaljplanens genomförande kommer att tillskapa trafik- och verksamhetsbuller inom 
planområdet. Då närmsta bostadsbebyggelse ligger 400 meter öster om planområdet 
görs bedömningen att inga skydd mot störningar behöver läggas till i plankartan. Läs 
vidare under ”Omgivningspåverkan” på sida 30.     

Farligt gods 
Planområdet ligger intill riksväg 40 som är en primär led för farligt gods. Rapporten 
Översiktlig riskanalys som underlag till riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods (daterad 2019-01-31) har tagits fram.  

Rapporten hänvisar till att riskhanteringsområdet intill en transportled för farligt gods 
sträcker sig 150 meter från transportleden. Inom zon A (0-30 meter) tillåts ej känslig 
verksamhet (trafik, odling, ytparkering, tekniska anläggningar). Inom zon B tillåts 
mindre känslig verksamhet (industri, fordonsservice, lager, parkering med mera). Inom 
zon C tillåts normalkänslig verksamhet (enstaka småhus, handel, kontor med mera). 
Detaljplanen reglerar att endast verksamheter som innefattas under industri (mindre 
känslig verksamhet) får uppföras inom 40 meter från vägområdet. Prickmark finns för 
att reglera att marken inom 30 meter från vägområdet inte får förses med byggnad.  

 

Bild 8. Zon A-C, intill farligt gods-led. 

Inom 150 meter från vägområdet för riksväg 40 ska byggnader utformas så att 
utrymning är möjlig bort från riksväg 40 och att friskluftsintag ska placeras på taket så 
långt från riksvägen som mjöligt, eftersom giftiga gaser oftast är tyngre än omgivande 
luft och därav rör sig längs marken. Utöver det ska det finnas möjlighet till nödstopp av 
ventilationssystemet.  



SAMRÅD   15 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Kommunala ledningar kommer att ligga inom gatumark eller övrig allmän platsmark. 

VA, El, tele och värme 
Området kommer ingå i Ulricehamns energi AB:s (UEAB) verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Den allmänna VA-anläggningen byggs ut i samband 
med exploateringen av planområdet. 

E-område är avsatt inom planområdet för transformatorstation, pumpstation och 
tryckstegringsstation.  

Brandvattenförsörjning och släckhantering 
Ulricehamns kommun är huvudman för gator och allmänna platser. Brandvattensystem 
så som brandposter och ledningsnät är ett kommunalt ansvar.  

VA huvudman har som krav att släckvatten inte får nå ut till och förorena dagvattnet. 
Hantering av släckvatten ska primärt ske inom den egna fastigheten för att minska 
risken att skadliga ämnen hamnar i Hillaredsån. På så vis kan släckvatten samlas upp 
innan den når recipienten. Det är även viktigt att släckvatten inte kan avledas direkt till 
Hillaredsån utan möjlighet till avstängning och kontroll. 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen inom planområdet kommer att ske på allmän platsmark. 
Området kring Hillaredsån är planlagt som NATUR1 dels för att skapa ett samlat lokalt 
omhändertagande av dagvatten. En remsa av den allmänna platsmarken NATUR1 
planläggs i söder längs planområdesgränsen för att samla upp och leda ut dagvatten i 
Hillaredsån, från kvartersmarken i den sydvästra delen av planområdet. Mer 
information om dagvattenhanteringen utformning inom planområdet finns i den 
dagvattenutredning som är framtagen, se ”Rapport – Rönnåsen dagvattenutredning”.  

Dagvattenflödena har beräknats för ett framtida scenario med full exploatering på 
kvartersmarken inom planområdet. Flöden har beräknats med och utan åtgärder. Flödet 
från delområdena har beräknats för dimensionerande regn för hela detaljplaneområdet.  

Fördröjningsvolym för området har beräknats med tid-areametoden. Volymerna har 
beräknats för alternativet där Hillaredsån tillåts svämma över. Den största 
fördröjningsvolymen uppkommer vid ett 10-årsregn med 100 minuters varaktighet och 
blir cirka 6 800 m3.  

Cirka hälften av volymen kan nås upp i diken och naturstråk. Övriga volymer tas om 
hand genom begränsning av Hillaredsåns utflöde alternativt genom anläggning av 
dammar. 

Anmälan för projekterad dagvattenhantering har gjorts och ett positivt beslut har 
lämnats av länsstyrelsen. 

Markavvattningsföretag 
Ulricehamns kommun arbetar för en överenskommelse med deltagare i företaget att 
upphäva markavvattningsföretaget inom planområdet. Vattnet i nuvarande 
markavvattningsföretag kommer att fördröjas av dagvattenhanteringen inom 
planområdet.  
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Skyfallsavledning 
Flödena vid ett skyfall har studerats för regn med en återkomsttid på över 100 år. Vid 
dessa flöden kan inte dagvattensystemet avleda vattnet utan det kommer att rinna 
ytledes. I detta läge är det nödvändigt att med hjälp av höjdsättning leda vattnet mot 
mindre känsliga delar av detaljplaneområdet. Instängda områden måste undvikas och 
marken bör ha minst 0,5 % lutning i hela planområdet. Detta har hanterats i 
dagvattenutredningen. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN  
ÖVERSIKTSPLAN 
Detaljplanen har stöd i den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun som 
antogs av kommunfullmäktiga 2015-10-29. 

Detaljplanen ingår i ett större område i översiktsplanen som anses vara lämpligt för att 
bygga ut med verksamheter. Området anses lämpligt för verksamheter som av olika 
anledningar inte är lämpliga i staden. Det kan exempelvis bero på faktorer som lukt, 
buller eller andra störningar som verksamheten kan ge upphov till.  

Genom att skapa möjligheter för företag att etablera sig i Ulricehamn och skapa nya 
arbetstillfällen bidrar detaljplanen till fokusområdena människan och 
byggnadsutveckling för Ulricehamns kommun 2030.  

Översiktsplanen innehåller även ett förslag till förbifart förbi Ulricehamns tätort för 
genomfartstrafik till väg 157/46 och riksväg 40 som går igenom området för 
detaljplanen.   

DETALJPLAN 
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Närmsta detaljplanelagda området är 
etapp 1 för Rönnåsens industriområde som vann laga kraft 2009-07-23. Planens syfte är 
att skapa ett nytt verksamhetsområde inom Ulricehamn i anslutning till riksväg 40. 
Verksamhetsområdet ska erbjuder ett skyltläge för företag mot riksväg 40. Planen ska 
även tillgodose behovet för ytterligare ytkrävande verksamheter inom kommunen. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet berör inte Ulricehamns vattenskyddsområde. Beslut om 
vattenskyddsområde för Ulricehamn togs av kommunfullmäktiga i oktober 2012. 

ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT 
Kommunfullmäktige tog i januari 2019 ett inriktningsbeslut om volymhandelsområde 
inom Rönnåsens industriområde etapp 2, dnr 2018/750.  

RIKSINTRESSE KOMMUNIKATION 
Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationer för en eventuell sträckning 
av Götalandsbanan, vilket är en framtida höghastighetsjärnväg. Planområdets läge och 
grad av ianspråktagande gör dock att det inte bedöms som troligt att området i 
framtiden kan bli en del av järnvägsområdet. Kommunen håller sig uppdaterad kring 
arbetet med ny höghastighetsjärnväg.  

STRANDSKYDD 
Detaljplanen ligger inte inom strandskyddsområde och omfattas därmed inte av 
strandskyddsbestämmelserna. 

 



SAMRÅD   18 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet är idag inte exploaterat och utgörs till största delen ett skogshygge. I den 
sydvästra delen av planområdet finns ett sumpskogsområde. Både i söder och väster 
angränsar planområdet till skogsmark. Längre norr ut på andra sidan riksväg 40 finns 
björksumpskog och fuktäng.  

Planområdet sluttar både från väst till öst och från öst till väst. I väst från +296 möh och 
i öst 301 möh ner till den lägsta marknivån om cirka +290 möh centralt i planområdet. 
Centralt genom planområdet från norr till söder rinner Hillaredsån. 

Fri grundvattenyta upptäcktes som lägst +291,378 möh och som högst +313,419 möh. 
Grundvattennivåerna varierar med årstid och nederbörd. 

Naturvärden 
Jakobi Sustainability AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört 
naturinventeringar och analys av ekosystemtjänster. Naturinventeringar redovisas i tre 
rapporter daterade oktober 2018: Naturvärdesinventering Rönnåsen, Inventering av 
flodpärlmussla i Hillaredsån och Biotopkartering av Hillaredsån. Ovan nämnda 
rapporter redovisas nedan. 

Naturvärdesinventering Rönnåsen 
Naturvärdesinventeringen pekade ut elva naturvärdesobjekt. Av dessa klassades ett 
område till naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde”, fem till naturklassvärde 3 ”påtagligt 
värde och fem områden till naturvärdeklass 4 ”visst naturvärde” 

I de äldre delarna av granproduktionsskogen observerades en del naturvärden som 
fragment av sumpskog medan det i anslutning till de yngre delarna fanns naturvärden 
som troligen utgör en rest av ett mer öppet betespräglat landskap.  

I den sydvästra delen av planområdet återfinns ett mindre område sumpskog. Denna del 
bedömdes ha de högsta naturvärdena inom inventeringsområdet. Området är känsligt ur 
en ekologisk synpunkt och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön, 3 kap. 3 § MB.  

Vid undersökningstillfället konstaterades även att området har ett rikt fågelliv. Även 
mängden död ved var ställvis påfallande och spår efter vedlevande insekter var inte 
ovanligt.  

Inventering av flodpärlmussla i Hillaredsån 
Inga musslor observerades under inventeringen. Den för flodpärlmusslans livscykel, så 
viktiga öringen/laxen fanns heller inte. Vid undersökningstillfället under sommaren 
2018 var det tort och mycket varmt, därav har bäcken troligen legat torr på många 
sträckor. Inga skalrester från tidigare populationer hittades. Ån var bitvis alldeles för 
uträtad med mycket höga flöden, ömse om mycket låga flöden som trolig påföljd. Båda 
tillstånden separat är precis lika dåligt för flodpärlmusslan. Men särskilt i snabb 
kombination.  
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Biotopkartering av Hillaredsån 
Den karterade sträckan av Hillaredsån är utmed vissa sträckor starkt påverkad av 
mänskliga aktiviteter. Exempelvis är ån invallad utmed flera sträckor, bestämmande 
sektioner har rensats undan och det finns två vandringshinder för fisk. I övrigt är bäcken 
även rensad på större sten. Dock bedöms flera sträckor som fina uppväxtområden för 
öring. Dock är vattnets färg missgynnande för exempelvis öring.  

Inga höga naturvärden observerades i eller omkring vattendragen.  

I de övre delarna och i anslutning till våtmarkerna norr om riksväg 40 har vattendraget 
delvis vallats in och rätats. Dessa våtmarker är viktiga för vattenhållning i systemet. 

Ekosystemtjänster 
Jakobi Sustainability AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en analys av 
ekosystemtjänster på Rönnåsen. Utredningen redovisas i rapport ”Utvärdering av 
ekosystemtjänster”, daterad januari 2019. 

Inom utredningsområdet har flertalet ekosystemtjänster identifierats, där det största 
värdet är produktionsskog. Vissa värden finns i den samhällsnära motionsmöjlighet som 
skogsvägar utgör. Viltkött, livsmedel från bär och svamp samt biologisk kontroll av 
skadegörare har ett visst värde ur ekosystemsynpunkt, medans bioenergi från skog samt 
virke och massaved har ett högt respektive mycket högt värde inom utredningsområdet. 
Påtagligt negativ ur ett ekosystemtjänstperspektiv har påverkan på näringsflöden i 
vatten inom området.  

Ekosystemtjänsterna som finns inom planområdet är inte unika ur ett kommunalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv. De största ekosystemvärdena i området är knutna 
till produktionsskogen. Skogen befinner sig i olika faser av tillväxt, där vissa delar av 
området är avverkat och vissa delar består av ungskog.  

Mindre områden skog som inte består av produktionsskog har en mer komplex struktur. 
I den sydvästra delen av planområdet finns en sumpskog som har en hög 
naturvärdesklass med ett högt bevarandevärde. Sumpskogar är ett exempel som har ett 
påfallande rikt fågelliv med hackspettar och talltita som livnär sig på skalbaggar som i 
sin tur livnär sig i områden med mycket död ved.  

Geoteknik  
AFRY har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning. Utredningen redovisas i rapporten ”PM Geoteknik - Översiktlig 
geotekniksutredning för Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och Duvered 5:2, Ulricehamns 
kommun”, daterad december 2019. Syftet med undersökningen var att utreda 
markförhållandena inför detaljplanering av området genom att översiktligt fastställa de 
geotekniska förutsättningarna samt redogöra för stabilitets-, sättnings- och 
grundläggningsförhållandena. Resultat från undersökningen redovisas i 
”MUR/Geoteknik - Översiktlig geotekniksutredning för Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och 
Duvered 5:2, Ulricehamns kommun”, daterad december 2019. Den geotekniska 
utredningen omfattar ett större område än det aktuella planområdet, se bild 9. 

Planområdet består generellt av ett tunt lager mulljord följt av sandmorän. Det 
förekommer även block inom hela området. Djupet till berg varierar mellan cirka 1–8 
meter. Inom den nordvästra delen av planområdet har torv påträffats. Provtagningar 
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indikerar på att torvdjupet är cirka en meter. På bild 9 nedan visas torvens ungefärliga 
utbredning. Förekomst av torv inom resterande delar av planområdet kan inte uteslutas.  

 
Bild 9. Urklipp från jordartskartan (SGU) över utrett område. 

Markföroreningar 
Inom planområdet förekommer inga kända markföroreningar.  

Radon 
COWI AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en markundersökning med 
avseende på radon inom planområdet. Utredningen redovisas i rapport ”PM Radon – 
Rönnåsen etapp 2, Ulricehamn”, daterad september 2020. 

Jorden inom undersökningsområdet klassas som normalradonmark. Vilket även 
bekräftas av kommunens radonriskkarta där planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon. 

HISTORIK 

Kulturmiljövärden 
Inom planområdet bedöms det inte finnas några större kulturmiljövärden. Området har 
under en lägre tid och i huvudsak utgjorts av produktionsskog.  

Arkeologi 
På uppdrag av länsstyrelsen Västra Götaland har en steg 1 och en steg 2 arkeologisk 
utredning genomförts. Utredningarna har genomförts av Rio Göteborg Natur- Och 
kulturkooperativ. Resultat från undersökningen redovisas i ”PM – AU Steg 1 Rönnåsen 
Ulricehamn, Lst dnr 431-44345-2018 och PM – AU Steg 2 Rönnåsen Ulricehamn, Lst 
dnr 431-3294-2020”. 
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Under 2019 genomfördes steg 1. Under utredningen påträffades fyra möjliga 
fornlämningar samt fem ytor som pekades ut som potentiella boplatslägen. De fyra 
möjliga fornlämningarna utgjordes av en lägenhetsbebyggelse och tre kolningsgropar. 
Därav föreslogs steg 2 av arkeologisk utredning. 

 

Bild 10. Urklipp från Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst (RAÄ) över utrett område. 

Under 2020 genomfördes steg 2. Under utredningen påträffades inga fynd eller 
anläggningar som tyder på en aktivitet under förhistorisk tid. De tre 
kolningsanläggningarna och ytterligare en kolningsgrop som påträffades under 
utredningen undersöktes med maskin och profiler handrensades och dokumenterades. 
Delar av lägenhetsbebyggelsen avtorvades och ett fyndmaterial påträffades som pekar 
mot en datering till 1700-talet. I anslutning till byggnadslämningen påträffades en 
mindre yta med fossil åkermark bestående av en mindre stenröjd yta samt tre 
röjningsrösen. Denna röjda yta tolkas ha ett kronologiskt samband med 
lägenhetsbebyggelsen. 

Byggnadslämningen och tillhörande yta med fossil åkermark är fornlämning enligt 
Riksantikvarieämbetets lämningstyplista.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt. I direkt anslutning, väster om planområdet, ligger etapp 1 
av Rönnåsens industriområde. Industriområdet utgörs bland annat av verksamheter 
inom industri, lager och service. Utformningen av byggnaderna är till viss del av varierad 
karaktär med olika material och färgsättningar på fasaderna samt varierande 
byggnadshöjder. Taken byggnaderna inom området är i huvudsak flacka.  
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Bild 11. Logistikbyggnad på Rönnåsens industriområde. 

Service 
Service finns idag främst vid Ulricehamnsmotet cirka 3 km väster om planområdet. Där 
finns bland annat livsmedelsbutik, butik, bensinmack och restaurang. I centrala 
Ulricehamn finns ytterligare kommersiell service samt vårdcentral och kommunal 
service.   

I detaljplanen ”Rönnåsens industriområde” som angränsar i väster finns det möjliggjort 
för service som idag inte är utbyggd. 

I nära anslutning till planområdet finns Hesters industriområde och Övreskogs 
återvinningscentral 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Det finns fyra tillfartsvägar till Rönnåsens industriområde: Jönköpingsvägen, väg 1704 
(gamla riksväg 40), väg 1721 (Hössna) och riksväg 40. Längs Rönnåsgatan passerar cirka 
2 600 fordon varje dag varav 14 % består av tung trafik. På riksväg 40 passerar ungefär 
12 700 fordon varje dag året runt. 

Staten är väghållare för riksväg 40, väg 1721 och väg 1704. Kommunen är väghållare för 
resterande vägar. 

Gång- och cykelvägar 
Väster om planområdet finns en gång och cykelväg utmed Rönnåsgatan som ansluter till 
Jönköpingsvägen.  

Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats är Östra Rönnåsen som ligger utmed Rönnåsgatan cirka 400 
meter väster om planområdet. Rönnåsgatan utgör ett huvudstråk för kollektivtrafik, 
villket innebär att bussturerna går tätt till busshållplatsen Östra Rönnåsen. 
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STÖRNINGAR 

Buller 
Planområdet utsätts för buller från vägtrafiken på riksväg 40. Från etapp 1 av Rönnåsens 
industriområde kommer inget påtagligt buller. De största bullernivåerna uppstår i 
samband med transporter till och från verksamheterna i området. 

Farligt gods 
Planområdet angränsar i norr till riksväg 40 som är en primär led för farligt gods. Mot 
området där riksväg 40 passerar finns det ett vägräcke som förhindrar att fordon åker av 
vägen. Landskapet är öppet och det är fri sikt mellan planområdet och vägen.   

Tillgänglighet 
I dagsläget utgörs detaljplaneområdet av skogsmark. Större delen av området saknar 
idag ytor för fotgängare och cyklister. Genom planområdet löper en mindre skogsväg.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
VA-ledningar finns utbyggt till planområdesgränsen från Rönnåsens industriområde 
etapp 1.  

El, tele och värme 
El och tele finns utbyggt till planområdesgränsen från Rönnåsens industriområde etapp 
1. 

Dagvatten 
På uppdrag av Ulricehamns kommun har konsultbolaget SWECO under våren 2020 
utfört en dagvattenutredning för Rönnåsens industriområde etapp 2. Syftet med 
utredningen var att utreda dagvattenförhållandena inför detaljplanering av området 
genom att ta reda på nuvarande förutsättningar samt vilka åtgärder som krävs för att 
fördröja dagvattnet inom planområdet. Utredningen redovisas i rapport ”Rönnåsen 
dagvattenutredning”, daterad 2020-04-20.   

Planområdet är idag inte utbyggt med kommunala dagvattenanläggningar. Området har 
goda förutsättningar för vattnet att fördröjas och infiltreras på platsen eftersom att den 
är täckt av skogsmark. Dagvattnet som generas inom planområdet avrinner naturligt 
mot Hillaredsån/Pineboån. Endast i den sydvästliga delen av planområdet avrinner 
dagvattnet mot söder istället för att avrinna mot åsträckan och belastar ån 200–300 
meter söder om plangränsområdet.  

I den nordvästra delen av planområdet finns ett antal anlagda diken med en mycket låg 
lutning som avleder mot Hillaredsån. Diken och fåror finns även i den sydvästra delen av 
området. I detta område avleder dikena vatten söderut. Dagvattenavrinningen inom 
planområdet visas i bild 12. 

Söder om planområdet övergår Hillaredsån till Pineboån. Sammanlagt är ån cirka 11 km 
lång och mynnar slutligen ut i sjön Åsunden i närheten av Marbäck. 
Hillaredsån/Pineboån är en klassad vattenförekomst. Ån genom planområdet är 
benämnd Pineboån i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och har 
identifikationsnumren WA49748982 och SE640729-136005.  
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Bild 12. Befintlig dagvattenavrinning inom Rönnåsen etapp 2. 

Enligt beslut ska ån uppnå god ekologisk status och god kemisk status, med undantag av 
de överallt överskridande ämnena kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad 
difenyleter, senast år 2021. I dagsläget har åns kemiska status bedömts som ej god på 
grund av de överskridande ämnena. Ån bedöms idag ha en måttlig ekologisk status på 
grund av att ån är påverkad av människan, så att fiskar inte naturligt kan vandra i den. 
Det saknas källor till ökad belastning av näringsämnen, vilket har gjort att ån inte har 
klassats med avseende på näringsämnen. De värden som har uppmätts motsvarar dock 
en måttlig status mycket nära gränsen till god status.  

Påverkan på Pineboån bedöms huvudsakligen vara på grund av atmosfärisk deposition 
och förändring av åns konnektivitet genom anläggande av dammar och barriärer. 

Skyfall och risk för höga vattenstånd 
Eftersom området inte hårdgjorts sker således avrinning vid skyfall på samma sätt som 
den normala naturmarkavrinningen. Vatten avrinner mot Hillaredsån mestadels via 
befintliga diken och fåror.  

Idag samlas inga större vattenstånd inom planområdet. Trumman under riksväg 40 har 
en dämmande effekt. 

Befintliga dagvattenledningar under grusvägen utgör en större dämmande effekt än 
trumman under riksväg 40. Vid exploatering kommer dessa trummor att tas bort. Detta 
ger en förbättring avseende vandringshinder för fisk och övriga organismer. Den 
dämmande effekten inom planområdet minskar efter att dessa dagvattenledningar tagits 
bort. 
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Markavvattningsföretag 
Inom och i anslutning till planområdet återfinns ett markavvattningsföretag, Duvered 
Gärdet. Markavvattningsföretagets läge visas i bild 6. Företaget omfattar ett område norr 
och söder om riksväg 40 som avvattnas till Hillaredsån. Delar av 
markavvattningsföretaget har aldrig blivit fastställt i förrättningen utan 
markavvattningsföretaget bedrivs främst söder om riksväg 40. Enligt 
markavvattningsföretaget finns två diken som avleder vatten i nordostlig riktning mot 
Hillaredsån. Dikena benämns i företagen som b och c. I samband med konsultbolaget 
SWECO:s platsbesök för dagvattenutredning kunde inte de markerade dikena b och c 
lokaliseras. Vattnet avleds mot Hillaredsån i diken, men inte på ett sätt som 
markavvattningsföretaget beskriver. 

Bild 13. Markavvattningsföretaget Duvered Gärdet (violett) i förhållande till Rönnåsen etapp 2 (orange). 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Detaljplanen innebär en förändrad markanvändning utan möjliggör en utveckling av 
befintlig verksamhet inom fastigheten Ubbarp 8:16. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan då det främst 
är produktionsskog utan högre naturvärden som bebyggs. De naturvärden som finns har 
säkrats i form av naturmark. Planens effekter på Hillaredsån bedöms inte heller vara av 
betydande karaktär.  

En miljöbedömning enligt MB har inte att upprättas. Samråd med länsstyrelsen har 
skett tidigare i planprocessen 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Inom planområdet har inga skyddade arter enligt artskyddförordningen noterats.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH NATURRESURSER 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner om ett nytt 
verksamhetsområde och bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset för 
kommunikationer. 

Den minskningen av skogsmark/grönytor som detaljplanens genomförande innebär, 
bedöms inte medföra någon betydande negativ påverkan på biologiskt värdefulla 
miljöer, läs vidare under ”Naturvärden”. 

Området kopplas samman med det befintliga industriområdet på Rönnåsen, vilket 
innebär att det redan finns en befintlig infrastruktur och service som går att nyttja vid 
utbyggnad av Rönnåsens industriområde etapp 2. En etablering av ett nytt 
industriområde på en annan plats kanske hade tagit orörd naturmark med icke utbyggd 
infrastruktur och service i anspråk.  

Totalt sett bedöms detaljplaneändringen inte innebära en negativ påverkan på 
naturvärden. Den förändrade markanvändningen som detaljplanen medger bedöms 
sammantaget innebära en resurseffektiv hushållning med kommunens mark, vatten och 
naturresurser. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Detaljplanens genomförande kommer att medföra ökade och förhöjda partikelhalter och 
kväveoxider. Kommunen bedömer dock att planens genomförande inte kommer 
innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

Den beräknade trafikmängden i området är 2 340 fordon per dag 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 
Rönnåsen. Den luftkvalitets beräkning som är gjord i detta läge klarar 
miljökvalitetsnormerna. Rönnåsen är dessutom betydligt bättre ventilerat som ett 
industri- och verksamhetsområde uppe på höjder. Någon beräkning eller bedömning om 
ett tillskott av luftföroreningar från verksamheter kan i dagsläget inte göras, detta får ske 
vid en eventuell miljöprövning. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Naturvårdsverket har satt som mål att Hillaredsån/Pineboån (SE640729-136005) ska ha 
god ekologisk status 2021. Idag är statusen lägre än god på grund av fysiska parametrar 
som förhindrar fiskar och andra organismer från att vandra i vattenförekomsten. 
Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) biokartering från 2018 
beskriver två vandringshinder inom planområdet. Det ena av dessa vandringshinder 
avser befintliga kulvertering vid överfart av grusväg. Kulverteringen bör kunnas tas bort 
vid exploatering då grusvägen försvinner. Därmed behövs ingen kulvertering av 
Hillaredsån, således medför färre vandringshinder. Pineboån/Hillaredsån har inte 
klassats med hänsyn till näringsämnen, men de uppmätta halterna av fosfor motsvarar 
måttlig status mycket nära gränsen till god status. Förslag till detaljplan bedöms inte ha 
en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten med de åtgärder som föreslås.  

Föroreningar i dagvatten bedöms kunna hanteras och till större delen renas genom 
dagvattenhanteringens funktion inom planområdet innan vattnet lämnar planområdet. 
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Flödet från planområdet kommer inte heller att påverkas av detaljplanen vilket innebär 
att det inte kommer ha en påverkan på Hillaredsån/Pinneboån förutsättningar. Drift och 
skötselanvisningar ska säkerställa dammens funktion som utjämnare och reningsdamm. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att inga industrier eller verksamheter kommer att etablera sig i 
området och att området förblir skogsmark. Kommunen kommer då att behöva 
undersöka andra alternativ för att tillmötesgå den efterfrågan på mark för industri och 
verksamhet som finns. Naturvärdena inom planområdet skulle i ett nollalternativ 
sannolikt bevaras.  

NATURVÄRDEN 
Planförslaget omfattar omvandling och förlust av naturvärden. Utbyggnad av vägar, 
verksamhetsbebyggelse, uppställningsytor med mera kommer att ersätta eller påverka 
stora naturområden och vegetation. Jakobi Sustainablity har på uppdrag av Ulricehamns 
kommun tagit fram ett PM om vilken påverkan och vilka effekter samt konsekvenser 
detaljplanens genomförande har på naturvärdena. Konsekvenserna redovisas i ”PM – 
Påverkan och effekter samt konsekvenser för naturmiljö inom Rönnåsens planområde, 
Ulricehamns kommun”, daterad 2018-10-30. PM:et är ett supplement till 
naturvärdesinventeringar som har utförts inom och utanför planområdet.  

Exploatering inom området kommer att medföra intrång i en sumpskogsbiotop. Vilket 
innebär att livsmiljöer för arter som är beroende av fuktig/blöt mark mer eller mindre 
kommer att försvinna helt och hindras att återskapas. Det gäller främst mossor, 
vedsvampar, kärlväxter och fågelarter som skogsmesar, stjärtmes, hackspettar, 
flugsnappare och olika sångare. Konsekvensen av planens genomförande bedöms som 
måttlig och negativ för naturmiljön sumpskog.  

Områdena utanför planområdet består av produktionsskog och igenvuxen betesmark 
som har låga naturvärden.  Att exploatera dessa områden bedöms ha en liten påverkan 
på de lokala värdena eftersom naturvärdena utanför sumpskogen är små och obetydliga.  

Genomförandet av detaljplanen kommer att ha en stark negativ effekt på 
produktionsskogen som är den största ekosystemtjänsten inom planområdet. Detta 
eftersom att stora delar av skogen har/kommer att avverkas. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka kulturmiljövärdena inom 
planområdet på grund av att det inte bedöms finnas några större värden. Området har 
under en längre tid används för skogsbruk, vilket har ändrat kulturmiljölandskapet i 
området. Även om fornlämningar i form bostadslämning och fossil åkermark har hittats 
inom området finns det inga synliga spår i dagens landskap. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD 
Detaljplanens genomförande innebär att större delen av planområdet kommer att upptas 
av hårdgjorda ytor för industrier, lager, verksamheter, parkeringar och vägar. Gatorna 
placeras så att de anpassas efter markens nivåskillnader och placering av byggnader ska 
anpassas efter nivåskillnaderna till gata. Totalt omfattar detaljplanen cirka 36 hektar, 
varav cirka 25,7 hektar utgörs av kvartersmark med en hög exploateringsgrad. Planen 
bygger på en helhetstanke om ett sammanhållet område där storskaliga, 
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transportberoende verksamheter kan bli granne med mindre verksamheter. Området 
kopplas samman med befintligt industriområde.  

Landskapsbilden kommer att ändra karaktär när detaljplanen genomförs i form av 
massbalansering och dagvattenhantering, vilket innebär stora ingrepp i befintlig natur 
och terräng. Inom den västra delen sparas ett sammanhållet naturområde med 
sumpskog för att ta vara på de höga naturvärdena. I ett stråk centralt igenom 
planområdet och i söder kommer dagvattnet från de nya tomterna att omhändertas.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Markavvattningsföretaget, Duvered Gärdet, kommer omprövas inom planområdet för 
att möjliggöra detaljplanen. Företaget fungerar idag på ett sätt som inte stämmer 
överens med förrättningen, vilket innebär att vattnet leds bort inom området på ett 
okontrollerat vis. Genomförandet av detaljplanen bedöms därav inte försämra 
dagvattenhanteringen inom området, utan snarare kommer omhändertagandet och 
fördröjningen av dagvattnet att förbättras. 

Detaljplanens genomförande innebär ökade vattenflöden då stora ytor hårdgörs. 
Tilltagna ytor för dagvattenhantering ska klara ska klara av att fördröja nederbörd 
motsvarande vad ett 10-års regn skapar. Planområdet kommer även tillgodose 
intilliggande detaljplaners dagvattenhantering. Fördröjningsdamm i intilliggande 
planområde reglerar detta flöde för att inte belasta dagvattenhanteringen inom det nya 
exploateringsområdet. Omhändertagandet och fördröjningen av dagvattnet enligt 
detaljplanen innebär att flödena i Hillaredsån inte kommer att öka till följd av den 
ändrade markanvändningen. Vid större volymer tillåts ån att svämma över, vilket 
innebär att natur- och parkmark närmast ån kommer att stå under vatten medan 
kvartersmarken förblir oskadd. 

I samband med brandsläckning kan skadliga ämnen hamna i dagvattnet. Ämnena kan 
härstamma både från skum som används för brandbekämpning men även från 
byggnaderna som är föremål för brandbekämpningen. Det är oerhört viktigt att det finns 
möjlighet att förhindra att dessa ämnen når Hillaredsån och i förlängningen sjön 
Åsunden. Därför bör avstängningsmöjligheter finnas vid samtliga diken och ledningar 
som mynnar ut i Hillaredsån. På så vis kan släckvattnet samlas upp innan det når 
recipienten. Det är även viktigt att släckvatten inte kan avledas ytledes direkt till 
Hillaredsån utan att det finns möjlighet till avstängning och kontroll.  

Dagvattenledningar från de olika tomterna bör också förses med avstängningsmöjlighet 
innan de ansluter till det kommunala systemet. 

Konsekvenserna för hanteringen av dagvattnet bedöms generellt vara av en mindre 
omfattning, där de negativa påverkningarna till följd av föroreningar kan begränsas 
genom att göra åtgärder som säkerställer en god hantering av dagvattnet vid 
detaljplanens genomförande. 

TRAFIK 
Ulricehamns kommun har tagit fram ett PM om vilken påverkan och vilka effekter samt 
konsekvenser trafikalstringen har på detaljplanens genomförande. Konsekvenserna 
redovisas i ”PM – Trafikalstring Rönnåsen etapp 2, Del av Ubbarp 8:16, Ulricehamns 
kommun”, daterad 2018-10-30. 
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Vid en maximal exploatering av området enligt detaljplanen kommer trafikalstringen bli 
2 340 fordon per dag, vilket kommer att utgöra trafikmängden på den nya vägen söderut 
från Hössnamotet som ersätter dagens skogsbilväg i cirkulationsplatsens femte ben. För 
att beräkna trafikalstringen för området har alstringstal baserat på nuvarande 
trafikmängder i Vist industriområde använts vilket, utifrån de lokala förutsättningarna, 
bedöms ge en mer träffsäker prognos än schablonerna i Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. 

BARNPERSPEKTIVET 
Barns möjlighet att vistas i skog och mark inom planområdet försämras, eftersom att 
detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för industrier och verksamheter. Dock 
finns det gott om liknande miljöer i närområdet, vilket innebär att förslaget inte medför 
någon påtaglig försämring av barns möjlighet till utomhusvistelse. I samband med 
utbyggnad av väg och gata kommer även gång- och cykelvägar att byggas ut. Detta 
skapar en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter inom planområdet. 

OMGIVNINGSPÅVERKAN 
Påverkan på grannfastigheter bedöms som liten då industri- och verksamhetsområdet är 
förhållandevis isolerat från sin omgivning vad gäller buller, luft och lukt från trafik, 
industri och övriga verksamheter inom planområdet.  

Störningar kommer främst ske under genomförandeskedet. Buller kommer främst att 
uppstå i samband med grävning, sprängning, markförstärkning och krossning av 
schaktmassor samt transporter. Boende i närområdet kommer att besväras av buller 
under anläggningstiden av varierande grad beroende på var arbetet utförs och vilka 
arbetsmoment som utförs. Negativ påverkan kan inte uteslutas. Under byggtiden ska 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid arbetsplatser följas. Ett större skogsområde 
avskiljer industri- och verksamhetsområdet från befintlig bostadsbebyggelse i väst, söder 
och i öst. Närmsta bostadsbebyggelse finns cirka 400 meter öster om planområdet. 

PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär att rubricerad detaljplan blir gällande. Detaljplanen resulterar i 
en utökning av befintligt verksamhetsområdet inom Rönnåsens industriområde. 
Utökningen kommer på sikt att genera nya arbetstillfällen i Ulricehamns kommun. 
Detaljplanen anpassas efter dagens marknadsbehov. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den negativa påverkan som detaljplanens genomförande kan medföra gäller framförallt 
påverkan på natur- och kulturmiljövärden i form av fornlämning. Upplevelsen av 
området kommer att förändras, vissa träd med naturvärden tillåts fällas och andelen 
grönyta inom området tillåts minska. 

De värden som påverkas negativt av planens genomförande måste även vägas mot de 
positiva värden detaljplanen möjliggör. Planområdet ligger i utkanten av Ulricehamns 
tätort med god tillgång till service och infrastruktur och är därför ett attraktivt område 
för utveckling av ett nytt verksamhetsområde. Detaljplanen säkerställer även att 
värdefulla naturvärden bevaras. 
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Sammantaget bedöms detaljplanen bidra positivt till utvecklingen av Ulricehamns 
kommun med bland annat utökade möjligheter för företag att etablera sig strategisk 
utmed motorvägen och de arbetstillfällen som i sin tur tillskapas. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Denna del av planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.   

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan är till för att 
förtydliga detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

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

Både under genomförandetiden samt efter att tiden har gått ut 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. 

Tidplan genomförande 
Genomförande, allmän plats 

Projektering allmän plats och VA:   2023–2024 

Marklösen, fastighetsreglering:   2023 

Utbyggnad av gata, VA med mera:   2023–2024 

Genomförande, kvartersmark 

Undersökning och flytt av fornlämningar: 2023 

Marktilldelning, kommunägd mark:  2023– 

Fastighetsbildning:   2023– 

Byggnad:    2023– 

Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningar att kommens beslut om 
antagande av detaljplan inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då 
detaljplanen får laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket medför 
förskjutning av genomförandet.  
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Markägoförhållanden 
Planområdet ligger inom den kommunägda fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:16. 
Berörda fastighetsägare, kända rättighetshavare och delägare i eventuella samfälligheter 
framgår av fastighetsförteckningen.  

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 och NATUR och NATUR1  

Detaljprojektering och utbyggnad av gator, dagvattendammar och landskapsvall samt 
övriga anläggningar på allmän platsmark ska genomföras av Ulricehamns kommun och 
samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. 

Utbyggnaden påbörjas när detaljplanen har fått laga kraft och projektering är 
genomförd. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och 
underhåll av samtliga anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges i 
detaljplanen.  

Utbyggnad inom kvartersmark sker samordnat med utbyggnaden av vägar och vatten- 
och avloppsanläggningar. Marknivåer ska anpassas utifrån marknivåer inom allmän 
plats samt områdets övergripande hantering av dagvatten. Enskilt byggande kan 
påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

Blivande fastigheter inom detaljplanens kvartersmark ansluts till det allmänna vatten- 
och avloppsnätet när anslutningspunkt är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är 
genomförd. 

Tekniska anläggningar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift och 
underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, dagvattensystem, elnät och eventuellt 
optofiber samt fjärrvärme.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens 
genomförande. De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och 
rättighet.  

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. 

Kvartersmark 
All kvartersmark inom planområdet förslås i ett första steg avstyckas från Ubbarp 8:16 
och bilda nya fastigheter enligt bilden och tabellen nedan. Genom åtgärden kommer 
fastighetsindelningen överensstämma med detaljplanen. I samband med försäljning av 
kvartersmarken inom planområdet kan det bli aktuellt med ytterligare 
fastighetsbildningsåtgärder. Kvartersmarken inom området kommer att styckas upp i 
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lämpliga fastigheter allteftersom tomter blir sålda inom området. Kommunen ansöker 
om och bekostar erforderlig fastighetsbildning i det första steget. I samband med 
försäljning av kvartersmark inom planområdet ansvar köparen för eventuella ytterligare 
fastighetsbildningsåtgärder. 

 
Bild 14. ZJ är röd markerat och E-område är blå markerat.  

Allmän platsmark 
Kommunen äger all allmän platsmark inom planområdet. Någon 
fastighetsbildningsåtgärd erfordras således inte. 

Tabell 1. Fastighetsrättsliga konsekvenser av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 

Ubbarp 
8:16 
Kommunägd 

Föreslås avstå cirka 
44 200 m2 

kvartersmark (ZJ) till 
en ny fastighet genom 
avstyckning, se bild 
14 och nr. 1. 

Fastighetsbildning Ersättning 
för 
kvartersmark 

 Föreslås avstå cirka 
47 600 m2 

kvartersmark (ZJ) till 
en ny fastighet genom 
avstyckning. se bild 

Fastighetsbildning Ersättning 
för 
kvartersmark 
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14 och nr. 2. 

 Föreslås avstå cirka 
48 700 m2 

kvartersmark (ZJ) till 
en ny fastighet genom 
avstyckning, se bild 
14 och nr. 3. 

Fastighetsbildning 

 

Ersättning 
för 
kvartersmark 

 Föreslås avstå cirka 
96 000 m2 

kvartersmark (ZJ) till 
en ny fastighet genom 
avstyckning, se bild 
14 och nr. 4. 

Fastighetsbildning Ersättning 
för 
kvartersmark 

 Föreslås avstå cirka 
20 300 m2 

kvartersmark (ZJ) till 
en ny fastighet genom 
avstyckning, se bild 
14 och nr 5. 

Fastighetsbildning Ersättning 
för 
kvartersmark 

 Föreslås avstå cirka 
200 m2 kvartersmark 
(E) till en ny fastighet 
genom avstyckning, 
se bild 14 och nr. 6. 

Fastighetsbildning 

 

Ersättning 
för 
kvartersmark 

 Föreslås avstå cirka 
130 m2 kvartersmark 
(E) till en ny fastighet 
genom avstyckning, 
se bild 14 och nr. 7. 

Fastighetsbildning 

 

Ersättning 
för 
kvartersmark 

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

Omprövning av markavvattningsföretag 
Inom större delen av planområdet finns ett så kallat markavvattningsföretag vars syfte är 
att genom diken avleda vatten från vattensjuk mark. I samband med att detaljplanen tas 
fram kommer markavvattningsföretaget att omprövas och områden som ingår i redan 
detaljplanerat område eller kommer att ingå i rubricerad detaljplan regleras bort från 
företaget. Hanteringen av vattnet inom området kommer istället att ske via kommunens 
dagvattensystem. Kommunen ansöker om och bekostar omprövning av 
markavvattningsföretaget. 
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AVTAL 
Kommunen äger all mark inom planområdet och kommer att teckna köpeavtal med 
köpare av industri- eller verksamhetstomter. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Utbyggnad av gata samt infart/utfart som berör allmän platsmark ska ske i enlighet med 
kommunal standard. Profil på väg och gata har anpassats efter marklutningen och till 
lämpliga anslutningsnivåer till de framtida tomterna.  

En möjlig cirkulationsplats med en bredd på 30 meter har reserverats i plankartan. En 
utbyggnad av cirkulationsplatsen kommer att vara aktuell vid en utbyggnad av framtida 
förbifart mellan riksväg 40 och väg 157 för att trafiksäkra infarten till gata. 

Körbanan på både väg och gata kommer att vara 7,5 meter. Förutom där banan behöver 
förstärkas exempelvis med ett extra vänstersvängsfält. Diken inom vägområdena ska 
kunna leda bort dagvatten från kvartersmark.  

Gång- och cykelvägar inom planområdet ska ha en väg bred på 2,5 meter. 

Mer information om profil på väg och gata inom planområdet redovisas i ”PM väg och 
mark – Rönnåsen etapp 2 underlag till detaljplan, Ulricehamns kommun”. 

Mer information om profil på väg och gata inom planområdet redovisas i ”PM väg och 
mark – Rönnåsen etapp 2 underlag till delaljplan, Ulricehamns kommun”. 

Stenmurar och staket 
Där körbar förbindelse inte får anordnas från kvartersmark ut mot VÄG och GATA finns 
det möjlighet att uppföra stenmurar och staket. Där körbar förbindelse från kvartermark 
till allmänplatsmarks får inte stenmurar uppföras på allmän platsmark. Detta för att inte 
förhindra möjliga placeringar av in- och utfarter. 

Natur  
Dagvattenhantering (NATUR1) behöver byggas ut inom planområdet för att kunna 
fördröja och rena dagvatten innan det når recipienten. Diken inom området ska vara 
avstängningsbara för att minska riskerna att bland annat släckvatten ska nå recipienten. 
Dagvattenhanteringen ska byggas ut samtidigt som väg och gata för att få en bra naturlig 
lutning inom planområdet. 

Vatten, spill- och dagvatten 
Allmänna ledningar ska anläggas inom allmänplatsmark. Instängda områden bör 
undvikas och marken bör ha minst 0,5 % lutning i hela planområdet. Detta eftersom att 
dagvattensystemen inte kan avleda vattnet vid ett skyfall för regn med en återkomsttid 
på över hundra år, utan vattnet kommer i det fallet att rinna ytledes.  

Kommunalt skötta pumpstationer och tryckstegringsstation ska placeras på E-områden 
inom planområdet.  

Parkering 
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet. Gemensamma parkeringslösningar 
för flera fastigheter är också tänkbart. Beslut om antal parkeringsplatser och 
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cykelparkering inom planområdet tas i bygglovsskedet med bakgrund i gällande 
parkeringsnorm. 

Stora ytor behöver ha en naturlig lutning för att släckvatten ska kunna rinna naturligt 
mot brunnar som är stängbara och få vattnet att bli stående. Hantering av släckvatten 
ska primärt ske inom den egna fastigheten. För att samla upp släckvatten innan den når 
recipienten. Det är även viktigt att släckvatten inte kan avledas direkt till Hillaredsån 
utan av att det leds mot diken som har möjlighet till avstängning och kontroll. 

El, fiber, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, fiber, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 
Utbyggnaden av transformatorstationerna inom planområdet ansvarar Ulricehamns 
Energi AB för. 

Massbalansering/Grovterassering  
Kommer att kompletteras till granskning.  

Grundläggning 
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager ske inom 
byggnadsytorna samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med 
friktionsjord eller sprängsten. 

Lätta och mindre sättningskänsliga områden kan grundläggas utan särskilda åtgärder. 
Tyngre byggnader samt byggnader som är känsliga för sättningar/sättningsdifferenser 
kommer att kräva viss grundförstärkning, till exempel pålning.  

Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de lokala 
grundläggningsförhållandena.  

Byggnader som uppförs inom planområdet ska byggas radonskyddade.  

Tekniska utredningar 
En översiktlig geotekniks utredning, en förprojektering av väg och mark samt 
dagvattenutredning är framtagna. Se bilagor för mer information. 

Flytt av fornlämning 
Staket eller dylikt ska uppföras runt fornlämning (a1-området) vid påbörjan av 
markarbete inom planområdet. Staket eller dylikt får tas bort efter att Länsstyrelsen har 
givit tillstånd för ingrepp i fornlämning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Detaljplanens genomförande innebär att kommunen får kostnader för; 

- Utbyggnad, drift och underhåll av allmän platsmark GATA, VÄG och NATUR och 
NATUR1. 

- Avstyckning av kvartersmark. 

- Massbalansering. 

- Omprövningen av markavvattningsföretag. 
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- Utskiftning av torv. 

- Flytt av fornlämning. 

 

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Detaljplanens genomförande innebär att Ulricehamns Energi AB får kostnader för; 

- Utbyggnad, underhåll och drift av vatten-, avlopp, och dagvattenanläggningar.  

- Utbyggnad, underhåll och drift av elnätet och fjärrvärme. 

Ekonomiska konsekvenser för köpare 
Köparen av kvartersmark för industri och verksamheter inom planområdet bekostar 
samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken, vilket bland annat innefattar 
kostnaden för planavgift, lovpliktiga åtgärder, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, 
fjärrvärme och va. Köparen bekostar även för den körbara förbindelsen mellan 
allmänplatsmark och kvartersmark. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:  
 
Ulricehamns kommun: 
Ludvig Simonsson, samhällsplanerare 
Andreas Ekman, exploateringschef 
Angelica Augustsson, mark och exploateringsingenjör 
Fredrik Larsson, mark och exploateringsingenjör 
Pär Norgren, ställföreträdande enhetschef, miljösamordnare 
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Planområdets läge 

Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning april 2021
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
Noggranhet på gränser: 0,05 meter

Viktoria Oscarsson
Kart- och mättekniker
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Miljö och samhällsbyggnad

Upprättatd 2021-04-28

Sara Helmrot                                         Rasmus Karlsson
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BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
Byggnader takkontur

Nivåkurva 
Markhöjd

Byggnader husliv

 26 7

FastighetsbeteckningÖ 1:1   ÖN 2

G o Lövträd, barrträd

Traktgräns, Kvartersgräns

Väglinje
Gång- och cykelväg

Fastighetsgräns
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Stenmur 
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T T Teleledning
DataledningD D
ElledningE E
FjärrvärmeF F
Dagvattenledning
Vattenledning
Spillvattenledning UPPLYSNINGAR

- Sta nda rdförfa ra nde .
- Pla na vg ift ta s ut vid loväre nde n.
- N orm a lriskom råde  för ra don.
- Pla nom råde t lig g e r inom  tra nsportle d för fa rlig t g ods.

PLANBESTÄMMELSER
Följa nde  g älle r inom  om råde n m e d ne da nståe nde  b e te ckning a r.
Enda st a ng ive n a nvändning  och utform ning  är tillåte n.
Där b e te ckning  sa kna s g älle r b e stäm m e lse n inom  he la  pla nom råde t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råde sg räns
Användning sg räns
Eg e nska psg räns
Adm inistra tiv g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Ga ta , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

N ATUR N a turom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
N ATUR1 Da g va tte nha nte ring , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
ZJ Ve rksa m he te r, Industri, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te kniska  a nläg g ning a r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e 1 0,0% Största  b yg g na dsa re a  är a ng ive t värde  i % av fa stig he tsa re a n inom

a nvändning som råde t, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
)—+0,0 Hög sta  nockhöjd är a ng ive t i m e te r öve r have t, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f2 Skylta r ska  pla ce ra s på fa sa d. Ej b ildväxla nde  skylta r m ot riksväg  40, PBL 4
ka p. 16 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Ma rke n får inte  förse s m e d byg g na d, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nde tide n är 10 år från de n da g  pla ne n får la g a  kra ft., PBL 4 ka p. 21 §
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Planbesked Timmele 9:37 Vist 904 Gunnagården 
Timmele 
Dnr 2021/156 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Negativt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37.  
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Kenny Nordström har inkommit med en begäran om 
planbesked för Timmele 9:37. Byggnaden står på mark som är avsedd för kontor och 
utställning för industri. Ansökan går inte i linje med varken gällande eller 
granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040, där området är utpekat som 
industri.  
 
Den samlade bedömningen är att det är olämpligt att upphäva den del av detaljplan på 
Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar, då bostäder inte är lämpligt i nära 
anslutning till industriverksamhet. Enligt länsstyrelsens upphävande av del av detaljplan för 
Timmele 9:38, Prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att använda 
Prästegården som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37, som är granne med Prästegården, är 
därmed lika olämplig som bostad.  
 
Att endast upphäva del av planen för Timmele 9:37 gör inte fastigheten lämplig som bostad, 
utan detta behöver utredas i ett planarbete. I ett planarbete behöver industriverksamheten 
tas om hand och även kulturmiljön i området säkerställas. Detta innefattar, utöver Timmele 
9:37, troligen fastigheterna Timmele 2:22 (industriverksamheten öster om Ätran), Timmele 
9:38 (Prästegården), Timmele 17:1 och 23:1 (kyrkan). För att en ny detaljplan ska kunna 
upprättas behövs en ny begäran om planbesked lämnas in från samtliga berörda 
fastighetsägare. Det är dock inte troligt att det kommer resultera i att bostäder anses som 
lämpligt då industriverksamheten är väl placerad i relation till Timmele och i kommunen. 
Vid eventuell planering av ny detaljplan krävs en konsekvensanalys av området med en 
djupare analys om industrins betydelse för samhället. 
 
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor, enligt gällande taxa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Timmele 9:37 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Negativt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-05-05 

Tjänsteskrivelse Planbesked Timmele 9:37 Vist 904 
Gunnagården Timmele 
Diarienummer 2021/156, löpnummer 1338/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Negativt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37.  
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Kenny Nordström har inkommit med en begäran om 
planbesked för Timmele 9:37. Byggnaden står på mark som är avsedd för kontor och 
utställning för industri. Ansökan går inte i linje med varken gällande eller 
granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040, där området är utpekat som 
industri.  
 
Den samlade bedömningen är att det är olämpligt att upphäva den del av detaljplan på 
Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar, då bostäder inte är lämpligt i nära 
anslutning till industriverksamhet. Enligt länsstyrelsens upphävande av del av detaljplan för 
Timmele 9:38, Prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att använda 
Prästegården som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37, som är granne med Prästegården, är 
därmed lika olämplig som bostad.  
 
Att endast upphäva del av planen för Timmele 9:37 gör inte fastigheten lämplig som bostad, 
utan detta behöver utredas i ett planarbete. I ett planarbete behöver industriverksamheten 
tas om hand och även kulturmiljön i området säkerställas. Detta innefattar, utöver Timmele 
9:37, troligen fastigheterna Timmele 2:22 (industriverksamheten öster om Ätran), Timmele 
9:38 (Prästegården), Timmele 17:1 och 23:1 (kyrkan). För att en ny detaljplan ska kunna 
upprättas behövs en ny begäran om planbesked lämnas in från samtliga berörda 
fastighetsägare. Det är dock inte troligt att det kommer resultera i att bostäder anses som 
lämpligt då industriverksamheten är väl placerad i relation till Timmele och i kommunen. 
Vid eventuell planering av ny detaljplan krävs en konsekvensanalys av området med en 
djupare analys om industrins betydelse för samhället. 
 
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor, enligt gällande taxa. 
 
 
Ärendet 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning.  
 
Kenny Nordström har inkommit med en begäran om planbesked för Timmele 9:37. Syftet är 
att upphäva nuvarande detaljplan för fastigheten 9:37 för att nyttja byggnaden för 
bostadsändamål. Fastigheten är planlagd som kontor, utställning för industri mm.  
2000-01-21 beslutade länsstyrelsen att upphäva delar av detaljplanen. En del av detta var 
västra delen av fastigheten Timmele 9:37, som inte innefattar huvudbyggnaden. Denna del är 
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för närvarande ej detaljplanelagd. Detta skedde då länsstyrelsen ansåg att marken var 
olämplig för bostadsändamål sett till avstånd till industrimark. Förhållandet är idag 
oförändrat sett till industrimark där både gällande översiktsplan och granskningsförslaget till 
kommande översiktsplan, pekar ut området som fortsatt industrimark.  
 
Ekonomi  
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när 
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Förvaltningens bedömning 
1 Utredning planbesked Timmele 9:37 

Förvaltningens samlade bedömning är att det är olämpligt att upphäva den del av detaljplan 
på Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar. Då bostäder inte är lämpligt i nära 
anslutning till industriverksamhet. Byggnaden står på mark som är avsedd för kontor och 
utställning för industri. Enligt länsstyrelsens upphävande av del av detaljplan på Timmele 
9:38, Prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att använda Prästegården 
som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37, som är granne med Prästegården, är därmed lika 
olämplig som bostad. Ett industriområde klassas enligt miljöbalken 9 kap 1 § som miljöfarlig 
verksamhet och har en stor omgivningspåverkan. I den gällande översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun samt i granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040 är 
området utpekat som industri. Att endast upphäva del av planen för Timmele 9:37 gör inte 
fastigheten lämplig som bostad. Detta behöver utredas i ett planarbete.  
 
I ett planarbete behöver industriverksamheten tas om hand och även kulturmiljön i området 
säkerställas. Detta innefattar, utöver Timmele 9:37, troligen fastigheterna Timmele 2:22 
(industriverksamheten), Timmele 9:38 (Prästegården), Timmele 17:1 och 23:1 (kyrkan), se 
bild 1 nedan. För att en ny detaljplan ska kunna upprättas behövs en ny begäran om 
planbesked lämnas in från samtliga berörda fastighetsägare. Kostnaderna för ett sådant 
planarbete tas om hand av berörda fastighetsägare.  I planarbetet, efter ett eventuellt positivt 
planbesked, görs en utredning för att se om det är möjligt att planlägga om hela området. 
Alla berörda fastighetsägare behöver samverka mot en gemensam plan. Det är dock inte 
troligt att det kommer resultera i att bostäder anses som lämpligt då industriverksamheten är 
väl placerad i relation till Timmele och i kommunen. Vid eventuell planering av ny detaljplan 
krävs en konsekvensanalys av området med en djupare analys om industrins betydelse för 
samhället. 
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Bild 1. Potentiellt planområde. 
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning planbesked Timmele 9:37 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Gustav Larsson 
Samhällsbyggnadschef Planhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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UTREDNING 
Begäran om planbesked avseende detaljplan för Timmele 
9:37 i Timmele.   

Syfte 
Kenny Nordström har inkommit med en begäran om planbesked för Timmele 9:37. Där syftet 
är att upphäva nuvarande detaljplan för fastigheten 9:37 för att nyttja byggnaden för 
bostadsändamål. Begäran tolkas som en undersökning kring möjligheter att bryta loss 
fastigheten från den nuvarande detaljplanen.  
 

Områdets läge 
Timmele 9:37 är belägen söder om 
Timmele tätort. Fastigheten är öster 
om Falköpingsvägen (riksväg 46) och 
i närhet av Ätran, dock ej i anslutning 
till Ätran.  
Fastigheten är granne med 
Prästgården och en gammal 
textilindustri som i folkmun kallas 
”Färgeriet”.  
Söder om Prästegården finns 
Timmele Kyrka med dess gravplats. 
Öster om fastigheten finns stora 
jordbruksmarker.  
 
Totalt är fastigheten cirka 3100m².  
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Områdets läge. 

 

Kommunstyrelsen
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Bild 2 Drönarfoto över området 

Markägoförhållanden 
Markägoförhållanden på den nuvarande detaljplanen är fördelad på så sätt att fastigheten 
Timmele 9:37 ägs av Kenny Nordström.  

Planförhållanden och riktlinjer 

Översiktsplan  
Den gällande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-10-
29. I översiktsplanen är Timmele 9:37 angiven inom dessa markangivelser:  

 Fortsatt industrimark 
 Gränsar till sammanhållen bebyggelse  
 Värdefull kulturmiljö  
 Närströvsområde  
 Område av betydelse för turism  
 Inom flygplatshinder  
 Inom vatten och översvämningsområde 
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Översiktsplan Ulricehamn 2040 
I kommande Översiktsplan Ulricehamn 2040, som förnärvaranade är på granskning, anges 
fastigheten som fortsatt industrimark, dock angivs angränsande mark öster om fastigheten 
som blivande utveckling av Timmele tätort.  

Området benämns inom ras, skred och erosionsrisk vilket gör att geotekniska undersökningar 
krävs för detaljplaneläggning av fastigheten. Området anses som del av Ätrans dalgång som 
har en radonbördig jord och byggnader bör därmed uppföras med radonskydd.  

Samt att de ovan nämnda punkterna från gällande översiktsplan.  

Gällande detaljplaner 
Marken är sedan tidigare detaljplanelagd. Fastigheten 9:37 är en del av detaljplan över 
Timmele 2:22 med planbestämmelser för industri, kontor alternativt utställning för industri 
mm. För fastigheten 9:37 är högsta tillåtna byggandshöjd 8m och en maximal taklutning på 15 
grader är tillåten.  

Södra delen av fastigheten innehaver krav på markanordningar så som planteringar enligt 
illustrationskarta, krav på skyddsplank, stenmur etc. i fastighetsgräns samt marklov på träd 
över 20 cm i diameter. Detta marklov gäller även på den norra delen av fastigheten. Detta 
baserat på de ekologiska värden som finns i lövskogen i området.  

Den gällande detaljplanen beskriver att byggnaden på fastigheten är flyttad inom 
industriområdet för att få en lämpligare plats för dess ändamål. Byggnaden anses ej som 
lämplig att nyttja som bostad.  

I Länsstyrelsens upphävning av del av gällande detaljplan (2000) lyfter de vikten av platsens 
kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen menar att kyrkan, prästgården samt byggnaden inom 
fastigheten Timmele 9:37 skapar en värdefull helhet. 

Övriga utredningar 
Vid antagande av nuvarande detaljplan gav länsstyrelsen beskedet att upphäva en byggrätt för 
bostadsändamål i fastigheten. Därför är det numera ett ”hål” i detaljplanen väster om 
byggnaden på fastigheten, se bild 3 nedan. Länsstyrelsen framhävde även att kommunen 
skulle ta fram en ny detaljplan över området som är upphävt, vilket ej har skett. Denna yta 
korsar en fastighetsgräns och påverkar även Timmele 22:2 som ägs av Timmele 
Industrifastigheter AB.   
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Bild 3 Urklipp ur detaljplaner. (T.v.) digitaliserad detaljplan, (t.h.) från PDF-filen på orginaldetaljplanen efter 
länsstyrelsens yttrande.  

Strandskydd  
Området omfattas inte av strandskydd.  

Riksintressen för kulturmiljövård   
Området omfattas av flera olika riksintressen. Det område som planbeskedet berör ligger inom 
Ätrans dalgång, som under bronsåldern fungerat som en viktig kommunikationsled och 
omfattas av riksintresse för kulturmiljö. 

Riksintressen för kommunikationer 
Planområdet omfattas av riksintresse för åtgärdsvalsstudie för framtida höghastighetsbana 
mellan Stockholm och Göteborg.  

Fornlämningar 
Det förekommer inga kända fornlämningar i området. Däremot finns det ett gravfält i 
anslutning till Timmele kyrka cirka 100 m söder om fastigheten. Ytterligare ett gravfält 
återfinns cirka 250 m nordväst om fastigheten.  

Vattenskyddsområde  
Fastigheten ligger inom tertiärt vattenskyddsområde.  

Områdets förutsättningar 
Fastigheten har goda trafikförbindelser Falköpingsvägen (Riksväg 46) leder norrut in till 
Timmele tätort och i förlängningen Falköping mm, samt söder ut till Ulricehamn tätort. Denna 
trafikled är även tätt trafikerad med kollektivtrafik.  

Från fastigheten är det cirka 800 m till närmsta skola i form av Timmele skola (åk F-6) samt 
Ätradalsskolan (åk 7–9). Närmsta livsmedelsbutik (ICA Nära) finns inom 1,5 km.  
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Föroreningar 
Området är bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens EBH-stöd. 
Textilindustrin i fastighet 2:22 Timmele är klassad som riskklass 3 enligt Länsstyrelsens EBH-
stöd. 
Gällande detaljplan från 1998 påtalar att marken bör klassas som ett högriskområde då 
Ätradalen från södra Timmele och norrut innehåller finkorniga sediment (grovmo) och därför 
bör nya hus radonsäkras.   
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när 
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften skickas separat. 

Bedömning 
Miljö och samhällsbyggnads (MSB) samlade bedömning är att det är olämpligt att upphäva 
den del av detaljplan på Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar. Då vi bedömer 
att bostäder ej är lämpligt i nära anslutning till industriverksamhet. Byggnaden står på mark 
som är avsedd för kontor och utställning för industri. Enligt länsstyrelsens upphävande av del 
av detaljplan på Timmele 9:38, prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att 
använda prästgården som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37 är därmed lika olämplig som 
bostad. Ett industriområde klassas enligt miljöbalken 9 kap 1 § som miljöfarlig verksamhet och 
har en stor omgivningspåverkan. I den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun 
samt i granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040 är området utpekat som 
industri. En ny detaljplan krävs för att bostäder ska anses lämpligt i detta läge. 

För att en ny detaljplan ska kunna upprättas behövs en ny begäran om planbesked lämnas in 
från samtliga berörda fastighetsägare. Efter det görs en utredning för att se om det är möjligt 
att planlägga om hela området. Det är dock ej troligt att det kommer resultera i att bostäder 
anses som lämpligt då industriverksamheten är väl placerad i relation till Timmele och i 
kommunen. Vid eventuell planering av ny detaljplan krävs en konsekvensanalys av området 
där en djupare analys om industrins betydelse för samhället görs. 

För att upprätta en ansökan där Miljö och samhällsbyggnad (MSB) kan göra en annorlunda 
bedömning krävs att alla berörda fastighetsägare samverkar mot en gemensam plan. 

 

Ärendets beredning 
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit: 
 
Ebba Wisborg, Planarkitekt 
Filip Lindevall, Mark- & Exploateringsingenjör 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör 
Gustav Larsson, Planarkitekt 
Lars Stokka, Stadsarkitekt 
Ludvig Simonsson, Samhällsplanerare  
Pär Norgren, Stf. Enhetschef & Samordnare i miljöfrågor 
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Bilagor 
Bilaga 1 Ansökan om planbesked (7 sidor).  
 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas. 
 
 
 
 
Sara Helmrot Gustav Larsson 
Vik. Planchef Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Miljö och samhällsbyggnad 
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Bilaga 1 Ansökan 
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§  
 

Planbesked Arnabo 1:20, Vings backa 154, Hökerum 
Dnr 2020/615 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Anders Petersson har inkommit med en begäran om 
planbesked för Arnabo 1:20. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. 
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och ingår i granskningsförslaget till 
kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 som sammanhållen bebyggelse, vilket är i linje 
med ansökan om bostadsändamål.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns speciella omständigheter på platsen som 
måste utredas vidare men ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att 
starta ett planärende. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt inkommen 
begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den 
framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
Ianspråktagandet av jordbruksmarken i planområdet kommer att vara en stor fråga och det 
finns en risk att detaljplanen inte får laga kraft. Den föreslagna användningen bostäder, gata 
och natur kommer att prövas i planarbetet men den föreslagna bebyggelsen kommer med 
avseende på de höga naturvärdena i området med stor sannolikhet behöva justeras något, 
med följden att ytan för bostadsändamål minskar. 
 
Planarbete kan först inledas efter att den framtida översiktsplanen Ulricehamn 2040 har fått 
laga kraft, då områdets föreslagna användning och omfattning inte är fastställt i den framtida 
översiktsplanen förrän den fått laga kraft. Planstart kan tidigast påbörjas kvartal två 2022. 
Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter planstart är ett och ett halvt år till två år. Avgiften för 
planbesked för liten åtgärd är 14 190 kronor enligt, enligt gällande taxa när begäran om 
planbesked inkom. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-04-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Arnabo 1_20, Vings Backa 154, Hökerum 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-28 

Tjänsteskrivelse Planbesked Arnabo 1:20, Vings 
backa 154, Hökerum 
Diarienummer 2020/615, löpnummer 1223/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Anders Petersson har inkommit med en begäran om 
planbesked för Arnabo 1:20. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. 
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och ingår i granskningsförslaget till 
kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 som sammanhållen bebyggelse, vilket är i linje 
med ansökan om bostadsändamål.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns speciella omständigheter på platsen som 
måste utredas vidare men ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att 
starta ett planärende. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt inkommen 
begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den 
framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
Ianspråktagandet av jordbruksmarken i planområdet kommer att vara en stor fråga och det 
finns en risk att detaljplanen inte får laga kraft. Den föreslagna användningen bostäder, gata 
och natur kommer att prövas i planarbetet men den föreslagna bebyggelsen kommer med 
avseende på de höga naturvärdena i området med stor sannolikhet behöva justeras något, 
med följden att ytan för bostadsändamål minskar. 
 
Planarbete kan först inledas efter att den framtida översiktsplanen Ulricehamn 2040 har fått 
laga kraft, då områdets föreslagna användning och omfattning inte är fastställt i den framtida 
översiktsplanen förrän den fått laga kraft. Planstart kan tidigast påbörjas kvartal två 2022. 
Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter planstart är ett och ett halvt år till två år. Avgiften för 
planbesked för liten åtgärd är 14 190 kronor enligt, enligt gällande taxa när begäran om 
planbesked inkom. 
 
 
Ärendet 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning.  
 
Anders Petersson har inkommit med en begäran om planbesked för Arnabo 1:20. Avsikten är 
att utreda om ett nytt bostadsområde kan byggas på platsen. Fastigheten ligger i utkanten av 
Hökerum och sökande menar att orten behöver fler möjligheter för bostadsbyggande. 
Föreslaget planområdet innefattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. I granskningsförslaget i kommunens 
framtida översiktsplan Ulricehamn 2040 föreslås hela området ligga inom sammanhållen 
bebyggelse, vilket gör att detaljplanen i framtiden kommer att ligga i linje med 
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översiktsplanen. Detta förutsätter dock att den nya översiktsplanen inte förändras från 
granskningsförslaget. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt inkommen 
begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den 
framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
 
Tidsplan och planprocess 
Framtagandet av detaljplan föreslås hanteras med standard planförfarande, då förslaget till 
detaljplan antas vara förenligt med den framtida översiktsplanen Ulricehamn 2040. Planen 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Då områdets föreslagna användning och omfattning inte är fastställt i den framtida 
översiktsplanen Ulricehamn 2040 förrän den får laga kraft inleds inte planarbetet förrän 
efter det. När detaljplanen påbörjats beräknas den ta cirka ett och ett halvt år till två år. Om 
planarbete påbörjas kvartal två 2022 skulle den kunna antas kvartal två 2024. Utredningar 
och överenskommelser med markägare inom planområdet kan göra att tiden för planarbetet 
fördröjs. Tidplanen är preliminär, när en begäran om planbesked fått ett positivt beslut så 
bedöms planens prioritering gentemot övriga detaljplaneärenden. 
 
Ekonomi 
Avgiften för planbesked för liten åtgärd är 14 190 kronor enligt den taxa som gällde när 
planbeskedet Ulricehamn 2040 inkom i december 2020. Faktura på avgiften skickas separat. 
Om allmän platsmark blir aktuellt inom planområdet kan kommunen ålägga exploatören att 
bekosta dessa åtgärder om dessa kopplas till exploateringen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Det finns speciella omständigheter på platsen som måste utredas vidare men förvaltningen 
ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att starta ett planärende. 
Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. Begäran om planbesked om 
bostadsändamål är i enlighet med granskningsförslaget för kommunens framtida 
översiktsplan. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt den inkomna begäran 
om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den framtida 
översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
Jordbruksmarken i planområdet kommer att vara en stor fråga som kan leda till att 
detaljplanen inte får laga kraft, vilket behöver belysas. Den föreslagna användningen 
bostäder, gata och natur kommer att prövas i ett detaljplanearbete, men förslaget, som 
bifogats i ansökan, kommer på grund av de höga naturvärdena i området kanske behöva 
justeras, vilket troligen kommer att leda till en mindre yta för bostadsändamål.  
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning planbesked Arnabo 1_20, Vings Backa 154, Hökerum 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Sebastian Olofsson  Gustav Axell Johansson 
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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UTREDNING 
Begäran om planbesked avseende detaljplan för Arnabo 1:20 
i Hökerum, Ulricehamns kommun 

Syfte 
Fastighetsägarna till Arnabo 1:20, nedan kallat området, har 2020-11-20 inkommit med en 
begäran om planbesked. Ägarna har för avsikt att möjliggöra ca 13 villatomter och tillhörande 
vägar och naturytor. I området finns flera stora ekar som sökande vill spara.  
Tillsammans med flera naturytor och en damm vill sökande bevara vissa naturvärden och 
eventuellt skapa nya. Till ansökan bifogas en ritning över tänkt utformning. 
 

Områdets läge  
Området är beläget i utkanten av 
nordvästra Hökerum längs Härnavägen. 
Norr om det tänkta planområdet finns ett 
befintligt villaområde. Planområdet består 
idag av betesmark och jordbruksmark. I 
västra delen löper en bäck och utspritt i 
området finns fler träd av betydande ålder. 
Totalt är planområdet 21 600 kvm. 
 

Markägoförhållanden och servitut 
Lagfarna ägare till fastigheten är Marie-
Louise Petersson och Anders Petersson. 
Ett servitut finns i östra delen av området 
som ger trafikverket möjlighet att anlägga 
en busshållplats längs Härnavägen (se fig 
2).  
 
 

Kommunstyrelsen

Figur 1. Fastighetens läge i Hökerum

Figur 2 Område för servitut i östra delen av fastigheten(rosa)
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Planförhållanden och riktlinjer 
Översiktsplan  
Den gällande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-10-
29. Planområdet ingår delvis inom ett område angivet som sammanhållen bebyggelse och 
gränsar till vattenområdet/kantzon för Viskan.  

I granskningsförslaget i kommunens framtida översiktsplan Ulricehamn 2040 föreslås hela 
området ligga inom sammanhållen bebyggelse, vilket gör att detaljplanen i framtiden kommer 
att ligga i linje med översiktsplanen. Detta förutsätter dock att den nya översiktsplanen inte 
förändras från granskningsförslaget. Kommunen har i dagsläget inte delgivits Länsstyrelsens 
bedömning av området. Därför finns en risk att förslaget till den framtida översiktsplanen kan 
behöva förändras inför antagande och laga kraft. 

Gällande detaljplaner 
Fastigheten ingår delvis i detaljplan Byggnadsplan för Hökerums stationssamhälle 59-07-24 
där området närmast Härnavägen har användningsbestämmelsen VÄG. Resten av fastigheten 
är inte planlagd. 

 

Bild 3. Planmosaiken på/kring området 

Naturvärden 
Föreslaget planområde består till största delen av jordbruksmark, främst betesmark. 
Betesmarken har av jordbruksverket klassats som delvis ”betesmark och slåtteräng med 
allmänna värden” och delvis som ”betesmark med särskilda värden”. Tillsammans med de 
stora ekarna som finns i området görs bedömningen att platsen besitter höga naturvärden.  

Längs den västra gränsen till fastigheten och bitvis inom fastigheten, löper en bäck. Inga 
uppgifter finns i dagsläget om det biologiska värdet i bäcken, vilket bör utredas i en 
naturvärdesinventering.  
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Jordbruksmark 
Jordbruksmarken i området har, av jordbruksverket, klassats som brukningsvärd och kan 
enligt Miljöbalken 3 kap. 4§ tas i anspråk för byggnation endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Planläggning inom eller i direkt anslutning till tätort kan utgöra en grund för undantag från att 
inte få bebygga jordbruksmark. Byggnationen kan ses som en utbyggnad av det villaområde 
som finns norr om Härnavägen. Dock finns andra områden i Hökerum som kan anses som 
lämpliga för bostäder. 

Strandskydd  
Området omfattas inte av strandskydd. 

Riksintressen   
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet ingår i Vädersholm 
[P48]. Motiveringen i riksintresset är: ”Centralbygd med fornlämningsmiljö som avspeglar 
områdets framträdande roll under järnåldern och dess strategiska betydelse under 
medeltid.” Det som anses mest skyddsvärt är storhögar, gravfält och ensamliggande gravar, 
runstenar, Södra Vings kyrka från 1100-talet och Vädersholms medeltida borgruin. Inom 
planområdet finns inga kända fornlämningar med värden utpekade i riksintresset, men 
förekomst kan inte uteslutas annat än genom en arkeologisk undersökning steg 1 (utan 
grävning) med eventuell steg två (grävning). 

Planområdet ligger även om inom värdetrakt för skog. Ingen skog finns i det eventuella 
planområdet, endast enstaka träd, vilket gör att hänsyn till detta inte behöver tas. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns på fastigheten men både väster och norr om området finns 
flera områden med fornlämningar. Arkeologisk undersökning steg 1 kommer med stor 
sannolikhet krävas för att påvisa att det inte finns några betydande lämningar i området. 

Vattenskyddsområde  
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för Öresjö och tertiärt vattenskydd för 
Öresjö. Hänsyn till miljökvalitetsnorm för vatten måste tas och vattenkvalitén inte försämras.  

Områdets förutsättningar 
Planområde ligger i utkanten av västra Hökerum med god förbindelse både till Ulricehamn (ca 
15 km) och Borås (ca 30 km) via motorvägen riksväg 40. Området ligger 350 m nordväst om en 
industri, vilket måste beaktas i en eventuell planprocess. Kartläggning kring 
buller/lukt/luftföroreningar behöver därför göras 

Området ligger ca 1,2 km från en förskola och F-6 skola. Utbyggd gång- och cykelväg finns från 
planområdet till centrala Hökerum och skolan/förskolan. I centrum leder cykelvägar på gamla 
banvallen både mot Borås och Ulricehamn. Närmaste affär ligger utanför Hökerum i Tolkabro 
ca 4 km från området oh är en mindre närbutik.  
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Föroreningar 
Området är inte bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens EBH-stöd. 
Närmaste misstänkta källa för föroreningar är 350m bort och bedöms inte påverka 
planområdet.  

Trafik  
Föreslagen utfart som bildar en ny 4-vägskorsning längs Härnavägen är olämplig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och behöver omarbetas.  

Förslaget till ny bebyggelse innebär en ökning av biltrafiken samt antalet gång- och 
cykeltrafikanter längs Härnavägen vilket ryms inom vägens nuvarande utformning. Att tillåta 
bebyggelse på Härnavägens södra sida riskerar att förstärka vägen som barriär. 

Tekniska förutsättningar 
Förutsättningarna är enligt UEABs bedömning ogynnsamma för utbyggnad av allmänt VA 
vilket leder till ökade kostnader för VA-kollektivet. Området lutar från befintligt ledningsnät 
vilket gör att spillvatten sannolikt kommer behöva pumpas från samtliga fastigheter. 

En kulvertering av ett vattendrag utmed Forntidsvägen, samt dagvatten från befintlig 
bebyggelse, leds ut i planområdet. 

Fjärrvärme är inte tillgängligt i området. 

Utredningar  
De utredningar som bedöms behövas för en detaljplan är: 

- Naturvärdesinventering för att identifiera värdefulla miljöer och arter samt bedöma 
hur en exploatering skulle påverka området och omgivande natur.  

- Geoteknisk utredning behövs för att säkerställa markstabiliteten i området. 
- Bullerutredning kommer att behövas med tanke på Härnavägen. 

 
Under arbetets gång kan behov av fler utredningar uppkomma. Vanligt förekommande 
undersökningar är tillexempel arkeologisk undersökning och dagvattenutredning. För Arnabo 
1:20 kan även en luktutredning vara aktuellt på grund av fabriken och reningsverket sydöst om 
fastigheten. 
 

Planprocessen och preliminär tidplan utifrån att ett positivt planbesked ges 
Detaljplanen föreslås hanteras med standard planförfarande, då förslaget till detaljplan antas 
vara förenligt med den framtida översiktsplanen. Planen bedöms inte vara av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra 
en betydande miljöpåverkan. Förfarandet består av samråd, granskning och antagande innan 
planen kan vinna laga kraft. 
 
När detaljplanen påbörjats beräknas den ta cirka ett och ett halvt år till två år. Eftersom 
områdets föreslagna användning och omfattning inte är fastställt i den framtida översiktsplanen 
Ulricehamn 2040 förrän den får laga kraft inleds inte planarbetet förrän efter det. Detta 
beräknas ske i början på 2022. Om planarbetet påbörjas kvartal två 2022 skulle detaljplanen 
kunna antas kvartal fyra 2023 eller kvartal två 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma 
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att ändras under planprocessens gång. När en begäran om planbesked fått ett positivt beslut så 
bedöms planens prioritering gentemot övriga detaljplaneärenden. Det sker en översyn av alla 
planer två gånger per år, vilket innebär att prioriteringsordningen för detaljplanen då kan 
komma att förändras. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när 
detaljplanen får laga kraft. 
 
Planprioriteringen är något som beslutas politiskt. Prioriteringen grundar sig i kommunens 
övergripande målsättning kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service samt planer 
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen. Tiden för 
genomförande av en detaljplan kan påverkas genom snabbt och smidigt agerande mellan 
kommun och exploatör där tillexempel informationstillgång, tydlighet i utbyggnadsplaner etc. 
kan effektivisera processen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för planbesked liten åtgärd är 14 190 kronor enligt den taxa som gällde när 
planbeskedet inkom i december 2020. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Vid positivt planbesked ska det upprättas ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren 
innan planarbete påbörjas. I avtalet ska det framgå hur ansvar och kostnader fördelas mellan 
fastighetsägarna och kommunen. Om allmän platsmark blir aktuellt inom planområdet kan 
kommunen ålägga exploatören att bekosta dessa åtgärder om dessa kopplas till exploateringen. 

Bedömning 
Det finns speciella omständigheter på platsen som måste utredas vidare men Ulricehamns 
kommun ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att starta ett 
planärende. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. Begäran om planbesked om 
bostadsändamål är i enlighet med granskningsförslaget för kommunens framtida 
översiktsplan Ulricehamn 2040. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt den 
inkomna begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den 
framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
Jordbruksmarken i planområdet kommer att vara en stor fråga som kan leda till att 
detaljplanen inte får laga kraft, vilket behöver belysas. Den föreslagna användningen bostäder, 
gata och natur kommer att prövas i ett detaljplanearbete, men förslaget, som bifogats i 
ansökan, kommer på grund av de höga naturvärdena i området kanske behöva justeras, vilket 
troligen kommer att leda till en mindre yta för bostadsändamål.  

Frågor som bör studeras särskilt under planarbetet: 

- Området består av betesmark med särskilda naturvärden vilket räknas som 
jordbruksmark. Enligt miljöbalken 3 kap. 4§ får jordbruksmark tas i anspråk endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Bostäder kan räknas som väsentligt samhällsintresse och planen kan ses som 
en utveckling av befintligt bostadsområde, men det finns annan mark i Hökerum där 
bostäder skulle kunna byggas. Kommunen vill redan nu därför varna för att 
framtagandet av en detaljplan där exploatering av jordbruksmark föreslås innebär en 
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viss osäkerhet. Risken finns att länsstyrelsen inte godtar motiveringen av 
ianspråktagandet av jordbruksmark och därför upphäver detaljplanen.  
Erfarenhetsmässigt är länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarnas bedömningar 
hårda med krav på långtgående motivering.  
 

- Även om vissa delar av naturvärdena sparas, enligt den tidiga skissen som finns 
bilagd i ansökan, kommer helheten i området påverkas av exploateringen och flera djur 
och växtarter troligen försvinna från området. Naturvärden måste dokumenteras och 
värderas i en naturinventering. Ekarnas biologiska värde kommer med stor sannolikhet 
att minska även om träden får stå kvar i området. Bäcken i väst kräver troligen ett 
hänsynstagande i form av skyddszon där tomter och byggnation inte kan ske. I området 
finns även två fuktdråg som behöver hanteras. Sammantaget gör detta att 
exploateringen bedöms ge färre tomter än vad sökande föreslår i sin preliminära skiss. 
 

- Den föreslagna byggnationen i området kommer att öka trafiken till och i anslutning 
till området. Detta kommer förstärka vägen som barriär och leda till att 
trafiksäkerheten i anslutning till passager behöver ses över. 
 

- Dagvattenhanteringen på platsen måste utredas. Vatten från villaområdet i norr 
leds idag ut i öppna diken på det framtida planområdet.  
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Ärendets beredning 
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit: 
 
Gustav Axell Johansson, planarkitekt  
Ludvig Simonsson, samhällsplanering/Översiktsplan 
Pär Norgren, miljökunnig och stf. enhetschef 
Johan Persson, infrastrukturplanerare 
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör  
Lars Stokka, stadsarkitekt  
Victoria Oscarsson, kart- och mättekniker 
Johan Lundström, sektionschef VA planering, Ulricehamns Energi AB 
 

Bilagor 
Bilga 1 Ansökan om planbesked (4 sidor).  
 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Helmrot Gustav Axell Johansson  
Vik. Planchef Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Miljö och samhällsbyggnad 
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Bilaga 1.  
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