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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera Niclas Sunding (SD) den 8 februari  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
6. Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner 2021/632 
7. Förslag till nya renhållningsföreskrifter 2021/509 
8. Antagande av översiktsplan Ulricehamn 2040 Föredragning 2017/647 
9. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022 2021/510 
10. Näringslivsstrategi 2022 - 2025 Föredragning 2021/671 
11. Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 2022/7 
12. Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS 2021/662 
13. Svar på återremitterad motion om barnrättsombud 2020/354 
14. Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen 2021/615 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
15. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-02-03 2022/9 
16. Kommunstyrelsens internbudget 2022 2021/657 
17. Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2022 
2022/1 

18. Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 2021/622 
19. Revidering av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag 

och övriga politiska beslutsärenden 
2021/670 

20. Uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk 2016/702 
21. Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 

kost 2022 
2021/631 

22. Ansökan om investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till 
friluftsbaden 

2021/645 

23. Ansökan om investeringsmedel för pott offentlig gestaltning 2021/655 
24. Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2022 2021/668 
25. Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenoveringar 2022 2021/669 
26. Avsteg från funktionsprogram för grundskola avseende idrottshall 

Föredragning 
2021/648 

27. Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende 
Gällstadsgården Föredragning 

2021/660 

28. Avsteg från funktionsprogrammet vård- och äldreboende nya Ryttershov 
Föredragning 

2021/661 

29. Svar på initiativärende om att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor 
vid badplatsen Stora Björken 

2021/341 

30. Svar på medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid 
Tingsholmsgymnasiet 

2021/332 

31. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-02-03 2021/624 
 
  



 
Kallelse 
Kommunstyrelsen 
2022-01-27 

  

 

 
Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Hållbar kompetensförsörjning  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, digitalt via Teams 
Sektor välfärd 
- Information om Nära Vård 
 
Sektor lärande 
- Tema Förskola 
 
Samhällsutveckling, digitalt via Teams 
Sektor service 
- Verksamhetsberättelse e-tjänster 2021 
- Nya båtbryggor  
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Detaljplan för Marknadsplatsen  
- Ombyggnad av Bogesundsgatan  
- Riktlinjer för publik laddinfrastruktur  
 
Kl. 13.00 – Ärendeföredragning (utan debatt), partigruppmöten, politisk 
diskussion och beslut  
Ärende 21 Avsteg från funktionsprogram för grundskola avseende idrottshall, ärende 22 
Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadsgården och ärende 23 
Avsteg från funktionsprogrammet vård- och äldreboende nya Ryttershov, föredras 
tillsammans.  
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§  
 

Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner 
Dnr 2021/632 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas och ersätter tidigare riktlinjer för 
antagande av detaljplaner. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. När en planprocess startar 
väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. Syftet 
med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som 
processen blir effektiv. I revideringen av dokumentet föreslås förtydligande kring vem som 
driver arbetet med att ta fram en detaljplan. Det kan vara både kommunen själv, en 
exploatörs planarkitekt eller kommunens upphandlade konsult. I och med detta tillägg så 
skapas bättre förutsättningar till att driva fler detaljplaner. Ändringarna är markerade med 
gult i bifogat styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-29 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för antagande av detaljplaner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas och ersätter tidigare riktlinjer för 
antagande av detaljplaner. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-29 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
antagande av detaljplaner 
Diarienummer 2021/632, löpnummer 4082/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas och ersätter tidigare riktlinjer för 
antagande av detaljplaner. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. När en planprocess startar 
väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. Syftet 
med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som 
processen blir effektiv. I revideringen av dokumentet föreslås förtydligande kring vem som 
driver arbetet med att ta fram en detaljplan. Det kan vara både kommunen själv, en 
exploatörs planarkitekt eller kommunens upphandlade konsult. I och med detta tillägg så 
skapas bättre förutsättningar till att driva fler detaljplaner. Ändringarna är markerade med 
gult i bifogat styrdokument. 
 
 
Ärendet 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). När en planprocess 
startar väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. 
Syftet med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt 
som processen blir effektiv. Benämningarna för de olika förfarandena är begränsat 
standardförfarande, standardförfarande och utökat förfarande. I revideringen av dokumentet 
föreslås förtydligande kring vem som driver arbetet med att ta fram en detaljplan. Det kan 
vara både kommunen själva, en exploatörs planarkitekt eller kommunens upphandlade 
konsult. I och med detta tillägg så skapas bättre förutsättningar till att driva fler detaljplaner. 
Ändringarna är markerade med gult i bifogat styrdokument. 
 
Enligt PBL 5 kap § 27 får fullmäktige uppdra åt kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att 
anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Kommunfullmäktige har i 
kommunstyrelsen reglemente delegerat alla uppgifter som lagligen kan delegera inom plan- 
och byggnadsväsendet till kommunstyrelsen, med undantag för ärenden som avser 
myndighetsutövning mot enskild.  
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för antagande av detaljplaner 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandbok 
 
 

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



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 

Styrdokument 

RIKTLINJER FÖR 
ANTAGANDE AV 
DETALJPLANER 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTAGET AV:  
DATUM:  
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2021-02-24 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Samhällsbyggnadschef 
GÄLLER TILL OCH MED: 2023
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Våra styrdokument 
 

[Normerande] 

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

 
[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med Plan- och Bygglagen. När en planprocess startar 
väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. 
Benämningarna för de olika förfarandena är begränsat standardförfarande, 
standardförfarande och utökat förfarande. Begränsat standardförfarande och 
standardförfarande används när planförslaget stämmer överens med översiktsplan. Utökat 
förfarande tillämpas när ett planförslag inte är förenligt med översiktsplanen, som är av stor 
betydelse, eller som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
Enligt PBL 5 kap § 27 får fullmäktige uppdra åt kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att 
anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Kommunfullmäktige har i 
kommunstyrelsen reglemente delegerat alla uppgifter som lagligen kan delegera inom plan- 
och byggnadsväsendet till kommunstyrelsen, med undantag för ärenden som avser 
myndighetsutövning mot enskild. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 

 
 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att visa hur detaljplaneprocessen i kommunen ser ut vid 
antagande av detaljplaner, samt för att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls. 
 

 

3 Planprocess 
Detaljplanprocessen i kommunen ser olika ut beroende på vilket förfarande som tillämpas för 
den aktuella planen. Planprocessen i Ulricehamns kommun inleds med en begäran om 
planbesked eller ett beslut om planuppdrag. I beslutet om planbesked/planuppdrag redovisar 
kommunen sin avsikt i frågan om att inleda en planläggning. I planbeskedet/planuppdraget 
framgår vilket förfarande som ska tillämpas för den aktuella planen. Förslaget till detaljplan 
kan handläggas som begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. 

Planarbetet kan drivas av förvaltningens planarkitekter, exploatörers planarkitekter 
alternativt av planarkitekter som upphandlats av kommunen. Vem som ska driva 
detaljplanen avgörs av planchef. 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur processen för respektive förfarande hanteras i 
Ulricehamns kommun och var beslutet om antagande av detaljplanen fattas. 
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3.1 Begränsat standardförfarande 
Kommunstyrelsen antar dessa detaljplaner. 

Vid ett begränsat standardförfarande är det möjligt för samrådskretsen att godkänna ett 
förslag till detaljplan redan under samrådet. Det kan till exempel handla om fall där 
planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig 
samrådskrets som berörs. 

För denna typ av ärenden skickas handlingarna ut på samråd efter godkännande av 
sektorchef på Miljö och samhällsbyggnad. Information om förslaget skickas samtidigt till 
beredande utskottet med uppgifter om när planförslaget beräknas skickas in för beslut om 
antagande till kommunstyrelsen. 
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3.2 Standardförfarande 
Kommunstyrelsen antar dessa detaljplaner. 

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten, eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller anta medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

För denna typ av ärenden skickas handlingarna ut på samråd efter godkännande av 
sektorchef på miljö och samhällsbyggnad. Information om förslaget skickas samtidigt till 
beredande utskottet. Efter samråd tas ett granskningsförslag fram och det skickas till 
beredandet utskottet för godkännande av utskick till granskning. Därefter tas ett 
antagandeförslag fram och skickas till kommunstyrelsen för antagande. 
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3.3 Utökat förfarande 
Kommunfullmäktige antar dessa detaljplaner. 

Denna typ av ärende godkänns först av sektorchef på miljö och samhällsbyggnad och skickas 
sedan till kommunstyrelsen för godkännande av utskick till samråd. Efter samråd tas ett 
granskningsförslag fram och skickas till kommunstyrelsen för godkännande, för att sedan 
skickas ut på granskning. Därefter tas ett antagandeförslag fram och skickas till 
kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
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§  
 

Förslag till nya renhållningsföreskrifter 
Dnr 2021/509 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Renhållningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2021-10-28 § 251 beslut om att ställa ut ett förslag till nya 
renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15  
§ 42. Utställning har skett under tiden 2021-11-09 - 2021-12-13 på kommunens och 
Ulricehamns Energi ABs hemsidor samt skickats till tillsynsmyndigheterna, dvs. 
Länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Utställningen föregicks av informella samråd 
med berörda parter under framtagandet av utställningsförslaget. En synpunkt har inkommit 
och beaktats. I övrigt har endast några mindre redaktionella förändringar gjorts från 
utställningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-04 från kanslichef 
2 Renhållningsföreskrifter Ulricehamns kommun - efter utställning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Renhållningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-04 

Tjänsteskrivelse Förslag till nya 
renhållningsföreskrifter 
Diarienummer 2021/509, löpnummer 10/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Renhållningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2021-10-28 § 251 beslut om att ställa ut ett förslag till nya 
renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15  
§ 42. Utställning har skett under tiden 2021-11-09 - 2021-12-13 på kommunens och 
Ulricehamns Energi ABs hemsidor samt skickats till tillsynsmyndigheterna, dvs. 
Länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Utställningen föregicks av informella samråd 
med berörda parter under framtagandet av utställningsförslaget. En synpunkt har inkommit 
och beaktats. I övrigt har endast några mindre redaktionella förändringar gjorts från 
utställningsförslaget. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen tog 2021-10-28 § 251 beslut om att ställa ut ett förslag till nya 
renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15  
§ 42. Utställning har skett under tiden 2021-11-09 - 2021-12-13 på kommunens och 
Ulricehamns Energi ABs hemsidor samt skickats till tillsynsmyndigheterna, dvs. 
Länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Utställningen föregicks av informella samråd 
med berörda parter under framtagandet av utställningsförslaget.  
 
Under utställningstiden har ett muntligt yttrande inkommit från kommunens miljöenhet 
angående hur animaliska biprodukter, enligt ABP-förordningen, bättre kan kommuniceras i 
bilaga 1: I förslaget nämns nu avfall som styrs av ABP-förordningen i stället i sista raden 
tillsammans med övrigt avfall som inte faller under kommunens ansvar. Regler för sortering 
av detta avfall har inte ändrats i sak. Det finns dock ABP-avfall som faller under kommunens 
ansvar och det är det som är i mindre mängder och som kommer från ett hushåll t. ex mindre 
döda sällskapsdjur och slaktavfall från husbehovsjakt. Detta sistnämnda kommunala avfall 
finns kvar i tabellen längre upp såsom tidigare. Härmed har hänsyn tagits till miljöenhetens 
yttrande. 
 
Inga andra synpunkter har inkommit och i övrigt har endast några mindre redaktionella 
ändringar gjorts från utställningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Renhållningsföreskrifter Ulricehamns kommun - efter utställning 

 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Miljö- och samhällsbyggnad 
Författningshandboken 
 
 
 



  2021/509, 10/2022 2(2) 

 
Lena Brännmar Agneta Isacsson 
Kanslichef Kommunjurist 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



     Regler 
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1 Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Ulricehamns kommun. 

 
Definitioner 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter: 

1. Med avfall under kommunens ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 
miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avfall från avloppsanläggningar och latrin. Från 
och med 2023 avser det även bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet. 

a. Med kommunalt avfall menas detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga 
avfall från hushåll och avfall från andra källor som till art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll, dock ej avfall från exempelvis tillverkning, septiktankar och avloppsrening eller 
bygg- och rivningsavfall. 

b. Kärlavfall är den del av kommunalt avfall som ska läggas i sopkärlet. 

c. Grovavfall är den del av kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. 

d. Trädgårdsavfall är biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid 
bostadshus. 

e. Invasiva växter är invasiva främmande arter som definieras i EU förordning nr 
1143/2014 och som finns med i Sveriges nationella förteckning. 

f. Farligt avfall är avfall som i bilaga 3 i avfallsförordningen beskrivs med en avfallskod 
markerad med en asterisk (*). 

g. Konsumentelavfall är detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

h. ABP – animaliska biprodukter är exempelvis avfall från livsmedelsanläggningar, 
”före detta livsmedel” som innehåller animalier (exempelvis kött, ägg, mjölk) eller kan vara 
kontaminerade med animalier, enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 
Gäller ej matavfall från restaurang, hushåll eller hushållsliknande verksamheter (exempelvis 
arbetsplatser). 

i. Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i 
samband med hantering av livsmedel i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande 
och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel, och som utgör kommunalt 
avfall.  
Det är också matavfall som utgör kommunalt avfall, som hälls ut i vasken (flytande 
livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas 
upp i sluten tank.  
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Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå är 
intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung är dock ”före detta 
livsmedel” se punkt h. 

j. Returpapper är avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Det är avfall under 
kommunens ansvar enligt 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) från och med 2022. 

k. Brännbart kärlavfall är det avfall som kvarstår efter det att utsortering skett av 
matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall, läkemedel, annat avfall som 
omfattas av producentansvar och avfall för återbruk och liknande, från hushållens kärlavfall. 

l. Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar dimensionerade för högst 25 pe. 

m. Latrin är avfall från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

n. Bygg och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet är 
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 p. miljöbalken, och som kommunen kommer att ansvara för 
från och med 2023, enligt övergångsbestämmelser till SFS 2020:601. 

2. Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) anses som fastighetsägare.  

3. Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med tätortsområden menas Blidsberg, Dalum, Folkesred, Gällstad, Hulu, Hökerum, 
Hössna, Köttkulla, Marbäck, Nitta, Rånnaväg, Röshult, Stavared, Strängsered, Timmele, 
Torhult, Torsbo, Trädet, Ulricehamn, Vegby, Älmestad och till den omfattning som följer av 
kommunens verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA). 
Kartor över kommunens verksamhetsområden för VA finns på Ulricehamns kommuns 
hemsida. 

5. Med avfallsansvarig nämnd menas kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun. 

6. Med bolagsstyrelse menas utförande politisk utsedd bolagsstyrelse för Ulricehamns 
Energi AB. Bolagsstyrelsen består av representanter utsedda av kommunfullmäktige. 

7. Med bolaget menas Ulricehamns Energi AB som utför avfallshanteringen i kommunen 
enligt uppdrag från kommunfullmäktige. 

8. Med renhållare menas Ulricehamns Energi AB eller den som bolaget anlitar för 
hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

9. Med tillsynsansvariga nämnd menas kommunens Miljö- och byggnämnd. 

10. Med behållare menas kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare 
eller annan utrustning för uppsamling av avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

11. Med enskilda avloppsanläggningar menas sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till avfall som 
omfattas av kommunens ansvar. Fettavskiljare och oljeavskiljare är även 
avloppsanläggningar. 

12. Med helårsbostad menas den bostad där någon boende är folkbokförd på adressen. 
Med fritidsbostad menas den bostad där alla boende är folkbokförda på en annan 
fastighet.  
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13. Med grundavgift menas den del av renhållningstaxan som ska täcka kostnader för bl. a 
avfallsplanering och förebyggande av avfall, kundservice, Övreskogs återvinningscentral, 
omhändertagande av farligt avfall, grovavfall samt returpapper på återvinningsstationer. 
Grundavgiften är per lägenhet/bostad och betalas av alla fastighetsinnehavare. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används här hänvisas till 15 kap. 
miljöbalken och till avfallsförordningen. 

 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, 
för hanteringen av avfall som omfattas av kommunens ansvar, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 

4 § Tillsyn över avfallshantering enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Bolaget informerar hushållen om krav och hantering enligt gällande producentansvar till 
exempel för förpackningar, däck, läkemedel och konsumentelavfall. 

6 § Renhållaren utför insamling, transport, återvinning, bortskaffande, information och 
planering av avfall som kommunen ansvarar för enligt miljöbalken kapitel 15 med 
tillhörande lagstiftning och enligt de riktlinjer som beslutats i kommunen såsom 
renhållningsföreskrifter och avfallsplan.  

7 § Bolaget får utfärda bestämmelser och anvisningar av mindre betydelse, som 
kompletterar renhållningsföreskrifterna.  

 
Betalning och information 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs av renhållaren enligt föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 
4 § miljöbalken. 

9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att informera dem som bor 
på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering i den 
omfattning som behövs. 

2 Sortering och överlämning av avfall 
som omfattas av kommunens ansvar 

 

Sortering av avfall 
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 1 
och hålla det skilt från annat avfall. 

11 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa att avfallsfraktioner, som enligt dessa föreskrifter 
ska överlämnas till renhållaren för borttransport, går att sortera ut och hållas åtskilda och 
att det finns tillgång till de påsar som renhållaren tillhandahåller för matavfallsinsamlingen. 
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12 § Renhållaren har rätt att göra stickprovskontroll av avfallet för att kontrollera att 
sorteringsanvisningar och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på 
avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll menas även plockanalyser som utförs på 
slumpmässigt utvalt avfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

 
Skyldighet att överlämna avfall 
13 § Avfall som omfattas av kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren enligt bilaga 1 
om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag som ska hämtas vid fastigheten, ska hämtas vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 21 §.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet 
av borttransport av avfallet. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

 
Emballering av avfall 
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som de är avsedda 
för. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

3 Anläggande, underhåll och skötsel av 
behållare och annan utrustning och 
transportvägar samt hämtning och 
dylikt 

 

Anskaffande och ägande 
15 § Bolaget meddelar föreskrifter om avfallsutrymmen, storlek och typ av avfallsbehållare.  

Små sopkärl, 240 l och mindre, ägs av bolaget och tillhandahålls av renhållaren. Latrin-
behållare är engångskärl och tillhandahålls av renhållaren. Säck för trädgårdsavfall (dock ej 
för invasiva växter) ägs och tillhandahålls av renhållaren. Vid vårdslös hantering eller vid 
förlust ska fastighetsinnehavaren ersätta kostnaderna för nytt kärl som renhållaren 
tillhandahåller.  

Större sopkärl, returpapperskärl, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare 
anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.  

Ägaren av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov, utbyte av behållare. 
När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 
ske enligt anvisning från renhållaren. 
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 
Anläggande 
16 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare eller tank för 
matavfall får inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkter för 
tömning överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får inte vara mer än 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkasett eller 
säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Om inte 
särskilda skäl föreligger, får inte avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och 
filterkasett eller säck överskrida 4 meter om de väger mer än 500 kilogram. 

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare, 
tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

 
Rengöring och tillsyn 
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att 
kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

 
Åtgärder inför hämtning av avfall i kärl eller säck  
18 § Kärlavfall ska vara väl förslutet så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet 
inte uppkommer, emballerat enligt bilaga 1.  

Vid hämtning av trädgårdsavfall i storsäck, som tillhandahålls av renhållaren, ska avfallet 
läggas löst i säcken och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Kärl eller säck får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta de eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. De 
bör vara fria från snö och is vid hämtningstillfället. 

Kärl eller säck ska vara så uppställda att hantering med den utrustning som används i 
kommunens insamlingssystem kan ske och att tömning underlättas. De ska placeras och 
vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där 
sådan används. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
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Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
19 § Det är fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren som inför hämtningstillfället 
ska placera storsäck, filterkasett eller annan flyttbar anordning som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. 

Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lätt tillgängliga och synliga för tömning. Lock och manlucka som öppnas manuellt får inte 
vara övertäckt, överväxt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga 
högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan dras i sidled får locket väga 
högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 

Avloppsanordningar såsom slamavskiljare eller annan typ av brunn, ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till 
anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsbil och anläggning får vid hämtning inte 
överstiga 15 meter om inte särskilda skäl föreligger.  

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför 
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen 
tillhör. 

Fastighetsinnehavare är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter 
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren tillföra nytt filtermaterial till anläggningen. Renhållaren har rätt att 
lämna kvar vattenfasen efter verkställd slamtömning. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas renhållaren. 

20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, 
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren. 

 
Hämtnings- och transportvägar 
21 § Hämtning av avfall som omfattas av kommunens ansvar sker normalt vid 
fastighetsgränsen, vid en överenskommen eller vid en av kommunen anvisad plats. 
Anvisning av plats görs av den tillsynsansvariga nämnden. 

22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att bilväg - den väg/gata som betjänar fordon, fram 
till och med den uppställningsplats som används vid hämtning av avfall som omfattas av 
kommunens ansvar, hålls i farbart skick och att den är dimensionerad enligt bilaga 3, vid 
varje hämtningstillfälle och för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
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Om farbar väg inte kan upprättas för hämtning av avfall i behållare ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som 
överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 21§. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg - den väg som kärlet behöver dras manuellt av 
den som utför hämtningen, hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas och att 
den är dimensionerad enligt bilaga 3, vid varje hämtningstillfälle.  

 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
23 § Kommunen är indelad i 2 typer av hämtningsområden: tätortsortsområden (tätorter 
inom kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA) 
och övriga områden enligt definition i 2 § p.4. 

24 § Ordinarie hämtning av avfall som omfattas av kommunens ansvar, sker med 
intervaller som framgår av bilaga 2. 

 
Åtgärder om föreskrift inte följs 
25 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 10 §, 11 
§, 18 §, 19 § stycke 1, 2, 3, 6, 8 och 9 samt 22 § stycke 2 inte följs. 

Avfallet ska efter rättelse från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

4 Särskilt om avfall från verksamheter 
som omfattas av kommunens ansvar 

 

26 § Avfall från verksamheter som omfattas av kommunens ansvar ska hållas skilt från 
annat avfall. För avfall som omfattas av kommunens ansvar från verksamheter gäller 10–25 
§§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i 
bilaga 1. 

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare, fettavskiljare och oljeavskiljare sker 
med intervall enligt bilaga 2 och i övrigt efter behov för att upprätta hålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

5 Avfall från verksamheter som inte 
omfattas av kommunens ansvar 

 
Uppgiftsskyldighet 
27 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen där annat avfall än 
sådant avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken produceras, ska 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet 
som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
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6 Undantag 
 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
28 § Anmälan om kompostering eller ansökan om undantag från renhållningsföreskrifterna 
ska prövas av tillsynsansvarig nämnd om inget annat anges.  

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilken tidsperiod 
som avses, en redogörelse för avfallsslag och avfallsmängder och på vilket sätt avfallet avses 
omhändertas så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

Om anmälan/ansökan är bristfällig och begärda kompletteringar inte inkommer inom 2 
veckor kan ärendet avvisas. 

Undantag beviljas för högst 6 år i taget. Vid utgången av beviljad period för undantag 
fastställer renhållaren typ av abonnemang för fastigheten samt öppnar upp abonnemanget, 
såvida ny anmälan/ansökan om undantag inte inkommit. Beviljade undantag för 
latrinkompostering gäller tillsvidare om inget annat framgår i beslutet. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om förutsättningarna 
för undantaget förändras. De kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte 
följs. 

Trots beviljat undantag ska grundavgift i sin helhet betalas enligt fastställd renhållningstaxa. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 
29 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 30–32 §§ 
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

30 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall och därmed jämförligt avfall som inte kan utnyttjas för kompostering 
får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra 
föreskrifter eller beslut. Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön 
meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller 
annan författning samt brandriskvarning, måste beaktas. 

31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
tillsynsansvarig nämnd. 

Kompostering av matavfall och liknande på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare 
som fungerar året runt, på en ur miljö- och hälsosynpunkt lämplig plats och på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av den erhållna kompostjorden. 

32 § Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan beviljas i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. komposttoalett, förmultningsanläggning, förbränningstoalett 
eller liknande, för användning av näringsämnen. Anläggningen ska ha en tät botten. 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.  
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Utsträckt hämtningsintervall 
33 § På fastighet utanför kommunens verksamhetsområde för VA, där allt matavfall 
komposteras, kan fastighetsinnehavaren efter ansökan beviljas att restavfallet hämtas en 
gång i kvartalet alternativt en gång i halvåret. Det kan beviljas under förutsättning att 
avfallsmängden är ringa och olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

Beviljade undantag om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen 
konstaterar att förutsättningarna inte längre är uppfyllda, till exempel att matavfall lämnas i 
sopkärlet. 

34 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den 
nyttjanderättshavare som äger en anläggning, efter ansökan beviljas utsträckt 
hämtningsintervall av slam från anläggningen.  

Utsträckt intervall kan beviljas under förutsättning att anläggningens belastning och 
beskaffenhet är sådan att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall och att 
olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Hämtningsintervall som tillåts är vartannat år för permanentbostäder och upp till vart 
tredje år för fritidsbostäder. 

Det är fastighetsinnehavaren eller den nyttjanderättshavare som äger en anläggning som 
ansvarar för att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Gemensamma avfallsbehållare 
35 § Närboende fastighetsinnehavare kan beviljas rätt att använda gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att krav om fyllnadsgrad och vikt uppfylls i § 18 och att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska 
förbinda sig att ansvara för alla förpliktelser som hänger samman med den gemensamma 
renhållningen.  

För två eller tre närliggande fastigheter utanför tätortsområde, med maximalt 300 meter 
från ytterdörr till sopkärl kan gemensam behållare beviljas. Anmälan görs till bolaget och 
ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.  

För fler än tre närliggande fastigheter utanför tätortsområde och/eller med längre avstånd 
än 300 meter från ytterdörr, görs ansökan om gemensam behållare till tillsynsansvarig 
nämnd. 

Fastigheter inom tätortsområden beviljas normalt ej gemensamt kärl. Sådan ansökan prövas 
av tillsynsansvarig nämnd. 

Uppehåll i hämtning 
36 § Uppehåll i hämtning av kärlavfall kan beviljas fastighetsinnehavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader gällande 
permanentbostad och hela hämtningsperioden maj - september gällande fritidsbostad. 
Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.  

Uppehåll i hämtning av kärlavfall i upp till ett år kan beviljas efter anmälan till bolaget. 

Vid upprepade uppehåll eller uppehåll under längre tid än ett år, görs ansökan om undantag 
till tillsynsansvarig nämnd. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som äger en avloppsanläggning, som 
inte kommer att nyttja fritidsbostaden under hela hämtningsperioden maj - september, kan 
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efter anmälan till renhållaren beviljas inställd hämtning av slam från fastighetens 
avloppsanläggning.  

Vid upprepade uppehåll eller uppehåll under längre tid än ett år, görs ansökan om undantag 
till tillsynsansvarig nämnd. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall till 
kommunen 
38 § Fastighetsinnehavare som på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt 
själv kan hantera sitt kommunala avfall, kan ansöka om befrielse från skyldighet att 
överlämna avfall som omfattas av kommunens ansvar till kommunen. 

Eget omhändertagande av kommunalt avfall kan medges på egen fastighet som inte 
utnyttjar renhållningsservicen och om det finns särskilda skäl.  

Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar kan medges på egen 
fastighet. Omhändertagandet ska ske i egen regi och med egen utrustning, Ansökan ska 
innehålla uppgifter om metod för tömning och omhändertagande samt i förkommande fall 
vad som odlas på mark där ohygieniserat slam sprids. 
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BILAGA 1 Sortering och lämning av avfall under kommunens ansvar  
 

Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

ABP Animaliska 
biprodukter enligt 
ABP-förordningen 
(1069/2009/EG och 
142/2011/EU m.fl.) 
 

Ingår ej i kommunens 
ansvar. Får inte 
lämnas till ÅVC eller i 
hushållssoporna. 
 

Vid minst 20 kg/vecka 
ska det sorteras enligt 
ABP-förordningen.  
 

Vid mängder under 20 
kg per vecka får det 
slängas som brännbart 
avfall. 

Enligt ABP-
förordningen och 
entreprenörens krav. 

ABP är inte kommunalt 
avfall. Lämnas till valfri 
entreprenör som får hämta 
ABP. 
 

Se också större döda djur och 
slaktrester samt matavfall. 
 
 

Användbara prylar,  
helt och funktionellt av  
t. ex möbler, husgeråd, 
prydnadssaker, 
lampor, byggmaterial, 
böcker, cyklar och 
marksten. 
 

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från avfall. 

-  Användbara prylar som inte 
säljs/lämnas till t. ex hjälp-
organisationer, ideella 
föreningar, loppmarknad 
eller second hand, ska 
lämnas separat vid ÅVC för 
återbruk/Ge & Ta. 

Batterier – små och 
bärbara enligt 
definitionen av bärbart 
batteri i batteri-
förordningen 
(2008:834). 

Om kasserade 
produkter innehåller 
lösa bärbara batterier 
ska dessa plockas ur. 
Är de bärbara 
batterierna inbyggda i 
produkten hanteras 
den som avfall från 
elutrustning. 
 

- Ska lämnas i de insamlings- 
system som tillhandahålls av 
producent. 

Bilbatterier  
Enligt definitionen av 
batteri i batteri-
förordningen 
(2008:834). 
 

 Ställs upp på ett sätt 
som förhindrar att 
batterisyra /innehåll 
rinner ut. 

Ska lämnas i de insamlings- 
system som tillhandahålls av 
producent. 

Brännbart grovavfall 
Restavfall som utgör 
kommunalt avfall som 
på grund av sina 
egenskaper inte kan 
hanteras som 
kärlavfall.  
 

Det som kvarstår efter 
att övriga avfallsslag i 
denna bilaga 
demonterats/ sorterats 
ut för återbruk och för 
återvinning. 

Speciella krav för 
emballering vad det 
gäller långt avfall 
såsom tygrullar, band 
och dylikt. 
 

Lämnas vid ÅVC eller vid de 
regelbundna grovsops-
insamlingskampanjerna, 
enligt instruktioner på plats, 
efter demontering/ sortering.  
 
 

Brännbart restavfall 
Kärlavfall från hushåll 
och från andra källor 
som till sin art och 
sammansättning 
liknar avfall från 
hushåll.  

 

Det som kvarstår efter 
att övriga avfallsslag i 
denna bilaga demon-
terats/sorterats ut för 
återbruk och åter-
vinning, och som får 
plats i en 50 liters 
soppåse, och som 
därigenom inte är 
brännbart grovavfall. 

Läggs i en soppåse 
enligt riktlinjer från 
bolaget, max 50 liter, 
försluten med dubbel-
knut, i sopkärlet. 

Sopkärlet töms/hämtas vid 
fastigheten/anvisad plats 
enligt de hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller. 



 
 

15

Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Bygg- och rivnings-
avfall som inte 
producerats i en yrkes-
mässig verksamhet. 
 

Se speciellt om asbest 
och annat farligt avfall 
från bygg- och 
rivningsarbete. 
 

Fram till och med 
2022 är det endast 
mindre mängder som 
omfattas av 
kommunens ansvar. 
Större mängder 
bedöms vara 
verksamhetsavfall, i 
den omfattning som 
bestäms av Bolaget. 
 

Från och med 2023 
omfattas allt bygg- och 
rivningsavfall som inte 
uppstått i en 
yrkesmässig 
verksamhet av 
kommunens ansvar 
enligt miljöbalken 
(1998:808). 
 

Sortering ska minst 
ske i fraktionerna trä, 
jord, schaktmassor, 
konstruktionsmassor 
(av betong, tegel, 
klinker, sten, och 
dylikt), metallskrot, 
glas, plast, gips och 
isolering.  
 

Från och med 2023, i 
de fall hämtning sker 
vid fastigheten, ska 
emballering ske enligt 
anvisningar från 
renhållaren. 

Lämnas vid ÅVC enligt 
instruktioner på plats, efter 
demontering/sortering.  
 
 

Däck  
Enligt förordningen 
om producentansvar 
för däck (1994:1236). 

Med eller utan fälg. - Ska lämnas i de insamlings-
system som tillhandahålls av 
producenten, till verkstad 
(enbart däck) eller till ÅVC 
(däck med/utan fälg). 
 

Större mängder eller stora 
däck, t ex traktordäck, ska 
hanteras enligt 
återförsäljaren. 
 

Döda sällskapsdjur 
och slaktavfall från 
husbehovsjakt dvs 
ABP som klassas som 
kommunalt avfall. 
 

Max en 50 liters påse 
per hämtningstillfälle. 

- Ska förpackas väl i 
dubbel soppåse av 
plast, enligt riktlinjer 
för brännbart 
hushållsavfall från 
bolaget, max 50 
liter/max 20 kg, 
försluten med dubbel-
knut, i sopkärlet. 
 

Sopkärlet töms/hämtas vid 
fastigheten/anvisad plats 
enligt de hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller.  
 

Sällskapsdjur kan även 
grävas ner enligt anvisningar 
om bl.a val av plats, gravdjup 
och dokumentation, från den 
tillsynsansvarig nämnden. 
 

Slaktavfall från enstaka vilda 
djur kan även få ligga kvar i 
naturen om det kan ske utan 
risk för olägenheter för 
människor, djur eller miljön. 
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Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Större döda djur 
såsom: slaktavfall från 
lantbruksdjur, större 
döda sällskapsdjur 
samt avfall från hus-
behovsjakt. 
 

Överstigande det som 
ryms i en 50 liters 
soppåse. 
 

Är ej avfall under 
kommunens ansvar. 
 

Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket 
ska beaktas. 

Enligt reglerna om 
animaliska biprodukter ABP-
förordningen ska samtliga av 
lantbrukets djur- och 
slaktrester, via Svensk 
Lantbrukstjänst, samlas in 
och transporteras till en 
godkänd anläggning. 
 

Sällskapsdjur kan även 
grävas ner enligt anvisningar 
om bl.a val av plats, gravdjup 
och dokumentation, från den 
tillsynsansvarig nämnden. 
 

Slaktavfall från enstaka vilda 
djur kan även få ligga kvar i 
naturen om det kan ske utan 
risk för olägenheter för 
människor, djur eller miljön. 
 

Undantag finns i de fall man 
fått ett godkännande från 
Jordbruksverket att använda 
materialet på annat sätt. 
 

Explosivt avfall 
 

Grupp 1:  
Airbags, laddningar till 
spikpistol och 
fyrverkerier. 
 

Grupp 2: 
Ammunition, spräng-
ämnen, krut och 
vapen.  
 

Är ej avfall under 
kommunens ansvar. 
 

Ska vara paketerat och 
tydligt märkt med 
uppgift om innehåll.  
 

Grupp 1: 
Lämnas åter till försäljnings-
stället. Använda fyrverkerier 
är ej explosivt och lämnas 
som brännbart restavfall i 
sopkärlet. 
 

Grupp 2: 
Lämnas till polisen som 
måste kontaktas först. 

Farligt avfall tex: 
Asbest, Bekämpnings-
medel. Fotokemikalier 
(fix och framkallare). 
Färg, lack, hartser. 
Kvicksilverhaltigt 
avfall (termometrar, 
barometrar, reläer). 
Limavfall (kontaktlim, 
epoxilim, spackel). 
Lysrör (lågenergilam- 
por, solarierör, halo-
genlampor). Lösnings-
medel. Oljeskiljaravfall 
Sprayburkar. Starkt 
surt eller alkaliskt 
avfall (frätande som 
kaustiksoda, svavel-
syra, ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel). 
Tryckimpregnerat trä. 

Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas. 
 

Asbest är mängd-
begränsat till 5 kg/ 
tillfälle. Större mängd 
klassas som farligt 
verksamhetsavfall. 
 

Oljeavskiljare ska vara 
åtkomligt för tömning  
Tryckimpregnerat trä 
är mängdbegränsat till 
max ett bilsläp per 
tillfälle. Större mängd 
klassas som farligt 
verksamhetsavfall. 
 
 

Ska vara tydligt märkt 
med uppgift om 
innehåll.  
 

Ska om möjligt ligga i 
sin 
originalförpackning. 
Väljs annan 
förpackning måste den 
klara/tåla innehållet. 
 

Asbest ska vara 
dubbelt inplastat och 
tejpat. 
 
 

Farligt avfall från hushåll 
lämnas vid ÅVC.  
 

Instruktionen gäller ej 
explosivt avfall, stickande 
och skärande avfall eller 
läkemedel. 
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Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Fett från fettavskiljare. Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras. 
 

Enligt hämtarens 
instruktioner. 

Återvinningsbart fett lämnas 
till valfri entreprenör som 
säkerställer återvinning på 
ett miljö- och hälsoskydds-
säkert sätt. 
 

Förpackningar  
Enligt förordningen 
(2018:1462) om 
producentansvar för 
förpackningar. 
 

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall. 

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
anvisas. 

Lämnas i de insamlings- 
system som tillhandahålls av 
producent. 
 

Glödande avfall 
 

Glödande avfall tas 
inte emot. 
 
 

Paketerings-/ 
märkningskrav på ej 
glödande oljeaska. 

Helt ren vedaska som inte är 
glödande tas emot på ÅVC. 
Den används med fördel i 
stället i egen trädgård/skog 
som gödningsmedel. 
 

Oljeaska - ej glödande, som 
är välpaketerad och märkt, 
lämnas som farligt avfall. 
 

Invasiva främmande 
arter 
 

För stora 
mängder/ytor med 
invasiva växter och 
jord innehållande 
invasiva växtdelar, 
rekommenderas 
behandling på 
växtplatsen. 
 

Invasiva arter ska 
sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall.  
 

Invasiva växter kan 
lämnas till ÅVC, det är 
då mängdbegränsat till 
max 2 
plastsäckar/tillfälle. 
 

Större mängder växter 
eller jord innehållande 
invasiva växtdelar tas 
inte emot på ÅVC då 
det inte är under 
kommunalt ansvar. 
 

Invasiva växter 
lämnas utan jord, och 
ska vara dubbelt 
inplastat och tejpat. 

Mindre mängder invasiva 
växter utan jord kan lämnas 
till ÅVC. 
 

Behandlas enligt Natur-
vårdsverkets/ Havs- och 
vattenmyndighetens krav. 

Konsumentelavfall 
Elektriska och 
elektroniska produkter 
enligt förordningen 
om elutrustning 
(2014:1075). 

Skrymmande elavfall 
respektive smått 
elavfall ska sorteras ut 
och hållas skiljt från 
annat grovavfall 
respektive kärlavfall.  
 

Lösa batterier ska 
plockas ur den 
utrustning den sitter i. 

Lämnas vid ÅVC och sorteras 
enligt instruktioner på plats.  
 
 

Latrin  
(Ej det latrin som 
enligt beslutat 
undantag behandlas 
på fastigheten). 
 

Ska hållas skilt från 
annat avfall. 

Ska samlas i väl 
förslutet engångskärl 
från renhållaren. 
 

Engångskärlen hämtas vid 
fastigheten/anvisad plats 
enligt de hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller.  
 

Läkemedel  
Enligt förordning 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel. 

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall. 
 

Ska läggas i speciell 
behållare som 
tillhandahålls av 
apoteken. 
 

Lämnas till apotek. 
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 Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Matavfall 
Biologiskt nedbrytbart 
avfall som består av 
livsmedel eller som 
uppstår i samband 
med hantering av 
livsmedel. 
 

Ej ABP, animaliska 
biprodukter enligt 
ABP- förordningen.  
 

Ej trädgårdsavfall. 

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall. 
 
 
 

Från hushåll ska det 
läggas i soppåse som 
tillhandahålls av 
renhållaren, max 50 
liter och försluten med 
dubbelknut.  
 

Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i påse enligt 
riktlinjer från bolaget, 
max 50 liter försluten 
med dubbelknut. 
 

Sopkärlet töms/hämtas vid 
fastigheten/anvisad plats 
enligt de hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller. 
 
 

Matoljor 
 

Ska sorteras som 
brännbart restavfall. 
 

Större mängder är ej 
avfall under 
kommunens ansvar. 
 

Ska förvaras i bränn-
bar behållare tex 1,5 
liters PET-flaska, med 
tätslutande lock, och 
sedan läggas i en sop-
påse enligt riktlinjer 
från bolaget, max 50 
liter försluten med 
dubbelknut i sopkärlet 
 

Sopkärlet töms/hämtas vid 
fastigheten/anvisad plats 
enligt de hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller.  
 

Större mängd lämnas till 
entreprenör för 
fettåtervinning. 

Returpapper 
Enligt 
avfallsförordningen 
SFS 2020:614. 
 

Från 2022-01-01 
kommunalt avfall som 
utgörs av tidningar 
eller tidningspapper. 
 

Tidningar: tidningar, 
tidskrifter, direkt-
reklam, kataloger och 
liknande produkter av 
papper.  
 

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall. 
 

Lämnas löst i de 
behållare/ kärl som 
anvisas. 

Ska lämnas i de insamlings- 
system som tillhandahålls av 
renhållaren från 2022-01-01. 
 

Lämnas i container på 
förpackningsproducenternas 
återvinningsstationer  
 

Det kan också lämnas i 
returpapperskärl vid 
fastighetsgräns om 
fastighetsägaren önskar. 
 

Returpapperskärl töms/ 
hämtas vid fastigheten/ 
anvisad plats enligt de 
hämtningsintervall som 
kommunen tillhandahåller.  
 

Slam och fosfor-
filtermaterial från små 
avloppsanläggningar. 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras. 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska 
vara förpackat eller 
tillgängligt på sådant 
sätt att hämtning kan 
utföras av fordon 
utrustat med kran 
eller suganordning. 
 

Hämtas av renhållaren.  
 

Förbrukat filtermaterial som 
kan återvinnas behöver inte 
lämnas till renhållaren utan 
till valfri entreprenör som 
säkerställer återvinning på 
ett miljö- och 
hälsoskyddssäkert sätt. 

Stickande och 
skärande avfall, bland 
annat kanyler och 
sprutor. 

Kommunalt avfall som 
inte får läggas i sopkärl 
pga. skaderisker. 

Ska läggas i speciell 
behållare som 
tillhandahålls av 
apoteken. 

Lämnas till apotek som 
bolaget har avtal med. 
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 Avfall som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på 
emballering m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Stort eller långt avfall 
Båtar, bilar, stora 
stubbar, tygrullar, nät, 
ensilageplast mm. 
 

Är ej avfall under 
kommunens ansvar. 
 

 Återförsäljare eller avfalls-
entreprenör kan kontaktas 
för omhändertagande. 
 

Trädgårdsavfall såsom 
växtavfall och jord. 
 

Ej stora stubbar då det 
inte är kommunalt 
avfall. 
 

Invasiva arter hanteras 
separat, se ovan.  
 

Avfall från omfattande 
trädgårdsarbete t. ex 
jord, schaktmassor, 
vegetation, stora 
stubbar mm klassas 
som 
verksamhetsavfall. 
 

På ÅVC ska avfallet 
lämnas enligt 
instruktioner på plats.  
 

Vid hämtning av träd-
gårdsavfall i storsäck, 
ska avfallet läggas löst 
i säcken och inte 
packas så hårt att 
tömningen försvåras. 
 

Lämnas vid ÅVC men kan 
med fördel komposteras på 
fastigheten eller lämnas i 
storsäck till renhållaren.  
 

Ej invasiva arter. 
 

Hämtning från fastighet kan 
beställas av renhållaren. 

Avfall som ej är under 
kommunens ansvar.  
 

1. Avfall under 
producentansvar 

 

2. Avfall från verksam-
heter som inte är 
hushållsliknande 

 

3. Animaliska 
biprodukter ABP 
enligt ABP-
förordningen, 
(förutom Döda 
sällskapsdjur och 
slaktavfall från 
husbehovsjakt se 
ovan) 

 

4. Avfall från hushåll 
som är stort eller i 
stor mängd. (Allt 
”bygg/ rivnings-
avfall som inte 
producerats i en 
yrkesmässig 
verksamhet” är dock 
kommunens ansvar 
oberoende av 
mängd från 2023) 

 

5. Avfall som är 
explosivt. 

Ska sorteras och 
behandlas enligt 
gällande lagstiftning. 

Enligt transportörens 
och mottagarens 
instruktioner. 

Lämnas till valfri 
entreprenör/behandlare med 
tillstånd. 
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BILAGA 2 Hämtningsintervall 
 
 
1. Hämtning av kärlavfall - Tätortsområden - minst en gång var fjortonde dag. 

 
2. Hämtning av kärlavfall helårsbostäder -  Övriga områden - minst en gång var fjortonde 

dag. 
 
3. Hämtning av kärlavfall fritidsbostäder - Övriga områden - minst en gång var fjortonde 

dag 1 maj-15 september. 
 

4. Hämtning returpapper i kärl vid fastigheten är fritt val. Möjliga hämtningsintervall är 
en gång var fjortonde dag, en gång i månaden, två gånger per år eller budning vid 
behov. I centralorten finns dessutom möjlighet med hämtning en gång i veckan. 

 
5. Hämtning av latrin sker 10 gånger under perioden 1 maj till 15 september. 

 
6. Tömning av slamavskiljare med WC och slutna tankar, fettavskiljare och oljeavskiljare 

sker minst en gång per år och efter behov för att i övrigt upprätthålla en god funktion. 
 
7. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvariga 

nämndens beslut eller i annat fall minst en gång vart fjärde år. 
 
8. Tömning av minireningsverk sker minst en gång per år, fosforfällor minst vartannat år, 

om inte annat anges i det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd och efter behov 
för att i övrigt upprätthålla en god funktion. 
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BILAGA 3 Hämtnings- och transportvägar 
 

1. Bilväg - den väg/gata som betjänar fordon, fram till och med den uppställningsplats 
som används vid hämtning av avfall.        
 

a. Bilväg ska vara hårdgjord det vill säga asfalterad, stenlagd eller grusad. 
 

b. Sikten längs bilväg ska vara sådan att hämtningsfordon kan hinna bromsas in till 
stillastående innan en person kommer in i fordonets riskområde.  

 

c. Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av 
gång- och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande. Bilväg 
kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten.  

 

d. Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte 
inkräkta på den fria höjden, se figur 1. 

 

Figur 1. 

 
e. Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 

båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om 
bilvägen är mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den 
vara smalare. Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara 
så bred att hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan 
att körning sker med hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta 
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på vägbredden. Se figur 1. 
f. För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtnings-

fordon framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så 
bred att fordonet kan komma fram utan backning och/eller utan att körning sker med 
hjulen utanför vägbanan. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.  

 

g. Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i 
kurvor vara minst en meter bredare än fordonet (inkl. backspeglar). Med fritt utrymme 
avses ett område som såväl i vertikalt som i horisontellt plan är fritt från hinder, samt 
ett underlag som är jämt och som har tillräcklig bärighet för en person att gå på.  

 

h. Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Bilväg som är 
återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtnings-
fordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare 
1,5 meter runt om. Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som 
möjliggör en så kallad T-vändning, se figur 2. 

 

Figur 2. 
 

i. Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg ska fastighetsinnehavare 
ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för hämtningsfordonet närmsta 
farbara väg. Behållaren ska då vara tydligt uppmärkt med uppgift om 
fastighetsinnehavare.  

 

j. Bilväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på 
vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den dammbindas sommartid.  

 

k. Om bestämmelserna i a - j inte är uppfyllda kan bilvägen bedömas som ej farbar för 
hämtningsfordon. Då ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna 
avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt §21.  
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l. Undantag om kraven på bilvägs bredd och vändmöjlighet mm enligt dessa föreskrifter 
får beviljas av renhållaren. En förutsättning för sådant är att renhållarens 
riskbedömning av arbetsmiljön påvisar att riskerna är acceptabla. Undantag kan inte 
medges som innebär avsteg från krav i trafik- och arbetsmiljölagstiftning. 

 
2. Dragväg - den väg som kärlet behöver dras manuellt av den som utför hämtningen. 

  
a. Dragväg ska vara så kort som möjligt och bör inte vara längre än 10 meter. För villor, 

radhus och fritidshus bör dragväg inte förekomma.  
 

b. Dragväg ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller 
hinder. Trappsteg, grus och kullersten får inte förekomma.  

 
c. Dragväg ska vara minst 1,2 meter bred. Om dragväg ändrar riktning mer än 30° ska 

bredden i avsnittet för riktningsändringen vara minst 1,35 meter.  
 

d. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och annan växtlighet får inte 
inkräkta på den fria höjden.  

 
e. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragväg ska vara avfasad.  

 
f. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma.  

 
g. Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 

1:20 och får inte överstiga 1:12. Lutning på ramp får inte överstiga 1:12 och vilplanet ska 
vara minst 2 meter lång. Den lutande delen av rampen får inte överstiga 10 meter.  

 
h. Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte finnas i 

dragvägen eller inkräkta på dragvägens bredd. Om så är fallet hämtas inte avfallet 
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med 
renhållaren. 
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Antagande av översiktsplan Ulricehamn 2040 
Dnr 2017/647 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.  
 
När översiktsplanen fått laga kraft, upphäva följande planer: 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 
 Fördjupad översiktsplan Växtplats Ulricehamn, 2008 
 Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010 
 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2013 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
ny kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. En översiktsplan tas fram 
i enlighet med 3 kap. plan- och bygglagen (PBL). 2020-02-27 beslutade kommunfullmäktige 
om att översiktsplanen skulle skickas ut för samråd. Samrådet genomfördes mellan 9 mars 
och 10 april 2020. 2021-02-25 beslutade kommunfullmäktige om att översiktsplanen skulle 
ställas ut i en granskning. Granskningen pågick mellan 8 mars och 16 maj 2021.  
 
I enlighet med 3 kap. PBL ska kommunfullmäktige, efter samråd och granskning, besluta om 
planen ska antas.  
 
Kommunen har i en undersökning kommit fram till att planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan undersökning ska enligt 3 kap. 9 § PBL göras på ett sånt sätt som 
anges i 6 kap. 6 § MB. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. MKB:n 
utgör en del av översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-10 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Antagande översiktsplan Ulricehamn 2040 
3 Strategisk miljöbedömning och MKB antagande översiktsplan Ulricehamn 

2040 
4 Granskningsutlåtande översiktsplan Ulricehamn 2040 
5 Granskningsyttrande Länsstyrelsen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.  
 
När översiktsplanen fått laga kraft, upphäva följande planer: 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 
 Fördjupad översiktsplan Växtplats Ulricehamn, 2008 
 Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010 
 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2013



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-10 

Tjänsteskrivelse Antagande av översiktsplan 
Ulricehamn 2040 
Diarienummer 2017/647, löpnummer 4228/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.  
 
När översiktsplanen fått laga kraft, upphäva följande planer: 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 
 Fördjupad översiktsplan Växtplats Ulricehamn, 2008 
 Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010 
 Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2013 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
ny kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. En översiktsplan tas fram 
i enlighet med 3 kap. plan- och bygglagen (PBL). 2020-02-27 beslutade kommunfullmäktige 
om att översiktsplanen skulle skickas ut för samråd. Samrådet genomfördes mellan 9 mars 
och 10 april 2020. 2021-02-25 beslutade kommunfullmäktige om att översiktsplanen skulle 
ställas ut i en granskning. Granskningen pågick mellan 8 mars och 16 maj 2021.  
 
I enlighet med 3 kap. PBL ska kommunfullmäktige, efter samråd och granskning, besluta om 
planen ska antas.  
 
Kommunen har i en undersökning kommit fram till att planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan undersökning ska enligt 3 kap. 9 § PBL göras på ett sånt sätt som 
anges i 6 kap. 6 § MB. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. MKB:n 
utgör en del av översiktsplanen. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Antagandehandlingarna för en ny översiktsplan 
lämnas nu in för beslut om antagande.  
 
Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planen behöver också vara aktuell 
för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut 
om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt PBL och MB. En översiktsplan är 
dock inte juridiskt bindande. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning 
till planens aktualitet. En översiktsplan tas fram enligt i 3 kap. PBL.  
 
Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. Samrådet av den nya 
översiktsplanen genomfördes mellan 9 mars och 10 april 2020. 2021-02-25 beslutade 
kommunfullmäktige om att översiktsplanen skulle ställas ut i en granskning. Granskningen 
pågick mellan 8 mars och 16 maj 2021. Under samråd och granskning ger kommunen 
möjlighet för Länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs att ta del av och ge 
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synpunkter på ett nytt planförslag. Kommunen ger också kommunens medlemmar, andra 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget tillfälle att delta.  
 
Efter samråd och granskning ska kommunen revidera planen och bemöta alla yttranden i en 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande.  
 
Kommunen har i en undersökning kommit fram till att planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan undersökning ska enligt 3 kap. 9 § PBL göras på ett sånt sätt som 
anges i 6 kap. 6 § MB. Beslut om att ta fram en MKB fattades av Kommunfullmäktige i 
samband med beslut om granskning av översiktsplanen. Under granskningen gavs, i enlighet 
med 6 kap. MB tillfälle att lämna synpunkter på MKB:n. MKB:n utgör en del av 
översiktsplanen.  
 
Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram 
på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än 
kommunfullmäktige. Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att protokollet över 
beslutet justerats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Antagande översiktsplan Ulricehamn 2040 
2 Strategisk miljöbedömning och MKB antagande översiktsplan Ulricehamn 

2040 
3 Granskningsutlåtande översiktsplan Ulricehamn 2040 
4 Granskningsyttrande Länsstyrelsen 
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Tf. Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Emma Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Inledning 

 Bakgrund och syfte  
En strategisk miljöbedömning är den process i vilken kommunen identifierar, beskriver och 
bedömer vilka miljöeffekter en plan kan komma att få. Syftet med en MKB är att integrera 
miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  
En strategisk miljöbedömning ska göras när en plan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan bedömning har gjorts i fallet för översiktsplan Ulricehamn 2040, se 
rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan nedan. 

 
När en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen också ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller 
åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med 
material, råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa 
och miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n enligt 6 kap. 3 § 
miljöbalken (MB). 

1.1.1 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Avsnittet är hämtat ur översiktsplan Ulricehamn 2040. 
 
Inom arbetet med en ny översiktsplan ska kommunen, enligt 3 kap. i plan- och bygglagen, 

undersöka om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 6§ 

miljöbalken innebär undersökningen att kommunen;  

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda 

av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i 

identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

 

Om undersökningen visar att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, tas fram i en särskild 

handling.  

I miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att en betydande miljöpåverkan alltid ska 

antas när översiktsplanen anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, 

industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv. 

Eftersom denna översiktsplan uppfyller flera av de kriterier som anges i 

miljöbedömningsförordningen görs bedömningen att planen kan medföra en betydande 

miljöpåverkan. Detta innebär att kommunen redan i identifieringen (punkt 1 ovan) kommer 

fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.  

En strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. 

miljöbalken upprättas för denna översiktsplan eftersom förslaget antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  
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Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning är en del av översiktsplanen. 

Den finns i flik 8. Övriga planhandlingar.  

 Avgränsningar och metodik 
I enlighet med 6 kap. 11 § MB redovisas i denna strategiska miljöbedömning de uppgifter som 
krävs för att bedöma planens inverkan på människors hälsa, miljö och hushållning med 
naturresurser. MKB:n beskriver de huvudsakliga positiva och negativa miljökonsekvenser 
som den föreslagna markanvändningen inom planområdet ger upphov till.  
 
I MB anges att en MKB i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte 
genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ, ska sedan ställas mot 
övriga alternativ som tas fram. I MKB:n för denna översiktsplan utgörs nollalternativet av 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015. Se rubrik Nollalternativ. 
 
Där förändrad markanvändning föreslås finns det i översiktsplanen platsspecifika 
beskrivningar av konsekvenserna.  

1.2.1 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap. 9-10 § MB ska kommunen samråda om hur omfattningen av, och 
detaljeringsgraden i, en MKB ska avgränsas (avgränsningssamråd). Avgränsningssamrådet 
ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med avgränsningssamrådet är 
att komma fram till vad som vid ett genomförande av översiktsplanen kan ha betydande 
miljöpåverkan och koncentrera MKB:n till de frågorna.  
 
Tillfällen för avgränsningssamråd har hållits vid tre tillfällen. Under dessa har Länsstyrelsen 
och Herrljunga kommun valt att medverka. Kommunen och Länsstyrelsen är överens om att 
en betydande miljöpåverkan av översiktsplanens genomförande främst kan antas uppkomma 
inom följande områden: 
 

• Omständigheterna i de områden med jordbruksmark där förändrad markanvändning 
föreslås 

• Stadens tillväxts påverkan på Åsunden 

• Grön infrastruktur 

• Vindkraft 

• Infrastrukturprojekt 

• Götalandsbanan (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Motorväg riksväg 40 österut (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Förbifart öster om staden (miljöbedöms inte av kommunen) 

 Omvärldsanalys 
Antalet människor som väljer att bo i Ulricehamns kommun ökar, liksom i regionen i stort. 
Urbanisering sker i Sverige och hela världen, och inom de kommande decennierna antas 
ungefär 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Även om Ulricehamn är en 
landsbygdskommun sker urbanisering även här. En stor del av befolkningsökningen i 
Ulricehamns kommun sker och förväntas fortsätta ske i centralorten.  
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Befolkningsutvecklingen beror på flera faktorer, bland annat hur många nybyggnationer som 
kommer att realiseras, samt bostadsmarknadens och konjunkturens utveckling.  
Prognoserna visar också att andelen äldre människor ökar i Sverige. Detta gäller även i 
Ulricehamns kommun. För samhällsplaneringen innebär detta bland annat att efterfrågan 
ökar på bostäder som möter de äldres behov och att andelen invånare i arbetsför ålder 
minskar. I Ulricehamn förväntas också en ökning ske bland förskoleåldrar och de lägre 
skolåldrarna. Barnfamiljer är fortsatt den största gruppen inflyttare. Den totala 
befolkningsökningen ökar behovet av exempelvis bostäder och andra typer av lokaler för den 
äldre delen av befolkningen, samt behovet av gruppbostäder, skolor och förskolor.   
 
Framför oss väntar fler extremväder på grund av klimatförändringar. På grund av detta har 
behovet och kravet ökat på att bygga ett samhälle som kan fortsätta fungera under, och 
snabbt återhämta sig efter, extremväder. Lösningar för att minska människors negativa 
inverkan på miljön blir också mer efterfrågade.  
 
Digitaliseringen medför möjligheter att kommunicera, konsumera och arbeta över stora 
geografiska avstånd. Det är svårt att förutspå exakt hur den tekniska utvecklingen kommer 
påverka vår fysiska miljö, men att inte låsa sig vid de lösningar vi är vana vid blir en allt 
viktigare inställning.  
 
Människans aktivitetsutrymme har expanderat bland annat tack vare den tekniska 
utvecklingen. Avstånden mellan människans platser för arbete, bostad och fritid har ökat 
under 1900-talet. Nu och framöver ser vi en ökad efterfrågan på transportlösningar som 
handlar om annat än enbart personbilar. Busslinjer och höghastighetsjärnväg mellan 
pendlingsorter är exempel på sådana lösningar. Viljan att kunna förflytta sig på ett hållbart 
sätt även vid kortare resor ökar.  

 Icke teknisk sammanfattning  
Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan 
innebär enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid en betydande miljöpåverkan 
vilket medför att en MKB ska göras. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Här 
tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet med de miljömässiga, ekonomiska 
och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn. 

1.4.1 Planförslaget 
Översiktsplanen är kommunövergripande, vilket innebär att alla delar av kommunen 
hanteras. I Ulricehamns kommun fins tolv tätorter. En mer fördjupad markanvändning är 
angiven för sex av dessa; Ulricehamn, Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. 
För de kvarstående sex tätorterna avser kommunen ge fördjupade markanvändningar i 
samband med revidering översiktsplanen. Översiktsplanen är digitalt och består av kartor 
med tillhörande texter. 

1.4.2 Övergripande strategier 
För översiktsplanen finns åtta övergripande strategier. Dessa visar viljeriktningen och 
genomsyrar översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar som ett verktyg för att hantera 
konflikter som kan uppstå mellan de övergripande strategierna. De övergripande strategierna 
är: 

• Flerkärnig storskalighet 
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• Goda kommunikationer 

• Hållbart resande 

• Levande landsbygd 

• Tätt och blandat 

• Biologisk mångfald 

• Friluftsliv och folkhälsa 

• Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat 

Dessa, tillsammans med översiktsplanens vägledningar där förhållningssätt och hänsyn 
beskrivs, bidrar till en inriktning som gynnar uppfyllandet av miljömålen. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planförslaget jämföras med ett så kallat nollalternativ, 
vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i detta 
fall att Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015, fortsätter att gälla 
tillsammans med den fördjupade översiktsplanen Växtplats Ulricehamn antagen 2008, 
Fördjupad översiktsplan för Gällstad antagen 2010, samt det tematiska tillägget 
Vindkraftsplan från 2013. Nollalternativet innebär att översiktsplanen inte tar hänsyn till de 
förändringar och utvecklingstendenser som har skett över tid. 
 
Kommunen och Länsstyrelsen är överens om att en betydande miljöpåverkan av 
översiktsplanens genomförande främst kan antas uppkomma inom följande områden: 
 

• Omständigheterna i de områden med jordbruksmark där förändrad markanvändning 

föreslås 

• Stadens tillväxts påverkan på Åsunden 

• Grön infrastruktur 

• Vindkraft 

• Infrastrukturprojekt 

• Götalandsbanan (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Motorväg riksväg 40 österut (miljöbedöms inte av kommunen) 

• Förbifart öster om staden (miljöbedöms inte av kommunen) 

 

För nollalternativet gäller: 
 

• Långsammare befolkningsutveckling. Stora delar av planen är redan genomförd. 

• Mindre fokus på utveckling inom befintlig stadsstruktur. Exempelvis genom 

förtätning, stadsomvandling och funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer.  

• En markanvändning som inte innebär en flytt av befintligt reningsverk. 

• Fler och större vindkraftområden som tillåter lägre verk. 

 

Strategier avseende det kors som utgörs av väg 157, 46 och riksväg 40 och flerkärnig 
storskalighet kvarstår tydligt mellan översiktsplanen från 2015 och den nya översiktsplanen. 
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1.4.3 Sociala och ekonomiska konsekvenser 

Boendemiljöer 
Genom blandad bostadsbebyggelse med funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer ger planen 
en mix av funktioner inom gångavstånd. Detta kan minska biltrafik och stärka tillgänglighet 
samt gång- och cykeltrafik.  
 
Översiktsplanen ger goda förutsättningar för en förbättrad folkhälsa genom att föreslå och 
förespråka möjlighet för friluftsliv och rekreation nära där människor bor. 

Ekonomisk tillväxt 
Översiktsplanen stödjer de faktorer som bedöms gynna regionalekonomisk tillväxt så som 
god infrastruktur som större vägar, järnvägar och informations- och kommunikationsteknik. 
Sammantaget bedöms planen ge bra förutsättningar att tillvarata och stärka ekonomisk 
tillväxt. 
 

Samhällsservice 
Strategin om en flerkärnig storskalighet syftar till att orter med kommunal service blir som 
kommunala centra för omgivande landsbygd. Därmed kan ett större utbud av kommunal 
service erbjudas inom relativt korta avstånd. 

1.4.4 Hushållning med naturresurser 

Vatten 
Kapaciteten för vattenförsörjningen är god, såväl när det gäller grundvattenförekomst som 
teknisk kapacitet. Dock behöver reservtäkter kompletteras. Kapaciteten i kommunens 
befintliga vattenverk och avloppsreningsverk är tillräcklig för att klara nuvarande belastning. 
Mer kapacitet behöver dock skapas för avloppsrening i Ulricehamns centralort, vilket 
översiktsplanen tar höjd för. 

Areella näringar 
I Ulricehamns kommun finns cirka 183 kvadratkilometer brukningsvärd jordbruksmark. 
Översiktsplanen bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak 
förtäta bebyggelse i anslutning till befintliga tätorter. 
 
En full utbyggnad enligt översiktsplanen skulle innebära att mindre än 0,37 procent av den 
totala arealen jordbruksmark inom kommunen tas i anspråk. Den jordbruksmark som tas i 
anspråk i tätorterna är i huvudsak lokaliserad så att det sker ett effektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur som vägar och VA. Alternativet är att nyttja skogsmark som ligger mer 
otillgängligt och mindre resurseffektivt till, vilket skulle ge en större miljöpåverkan genom 
ökad resursanvändning och resor.  

1.4.5 Blågrön infrastruktur 
I planen visas den gröna infrastrukturen i form av värdekärnor för skyddsvärda träd, 
värdekärnor för ängs- och betesmarker, gröna kilar och artrika vägkanter. Planen visar även 
var potentiella barriäreffekter kan uppstå. Översiktsplanen förespråkar att exploatering så 
långt det är möjligt ska undvikas inom värdekärnor för skyddsvärda träd och värdekärnor för 
ängs- och betesmarker. I de fall exploatering sker inom värdekärnor ska detta göras med 
varsamhet och på ett sätt som minimerar negativ påverkan på kärnornas höga naturvärden. 
 
Planen beskriver och poängterar funktionen i de gröna kilarna före dess utbredning i kartan. 
Detta ger en flexibilitet som är nödvändig för att möjliggöra uppfyllnad av olika mål.  
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Större infrastrukturprojekt som motorväg och järnväg har ofta stora effekter på den blågröna 
infrastrukturen då de är svårpasserade för djur och människor. Blågrön infrastruktur 
hanterades inte i tidigare översiktsplan, varför det nya förslaget är tydligt bättre än 
nollalternativet. 
 
Kommunen har låtit ta fram en utredning om den gröna infrastrukturen. Denna stämmer väl 
överens med Regional handlingsplan för grön infrastruktur (2019), och ligger till grund för 
avsnittet om blågrön infrastruktur i översiktsplanen.  
 
Länsstyrelsen arbetar i skrivande stund med att ta fram kartverktyget Planeringsunderlag 
för grön infrastruktur i översiktsplan. Detta kommer utgöra ett viktigt underlag i 
kommande planeringsprocesser. 

1.4.6 Luft- och bullermiljö 
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanen kan innebära fler bostäder i utsatta lägen 
för buller, och i någon mån även luftföroreningar. Förtätningen innebär samtidigt 
förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller och avgaser från 
vägtrafik totalt kan minska. Det är därför viktigt att i planprocessen bevaka och motverka 
negativa konsekvenser där sådana risker finns. Exempelvis motverkar en god grönstruktur 
dålig ljudmiljö och luftföroreningar. Andra val som gjorts i planen som påverkar luft- och 
ljudmiljön positivt är att lokalisera verksamheter som skyddszon mellan motorväg och 
bostäder i Karlsnäs samt att prioritera gångtrafik före bilar i centrum. 

1.4.7 Risker 
Risker från farligt gods, farlig verksamhet, ras, översvämning och radon behandlas i planen. 
Planen tydliggör att där risker kan uppstå krävs speciella hänsyn i lov och detaljplanering när 
det gäller farligt gods och farlig verksamhet.  
 
Sammantaget bedöms riskerna inte öka i den nya planen i förhållande till nollalternativet. 

1.4.8 Naturvärden 
I kommunen finns många områden med mycket höga naturvärden, såväl ur ett kommunalt 
som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kommunen är en typisk skogs- och 
mellanbygd. En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet och 
herrgårdsmiljöerna kring Åsundensjöarna med lövskogar. Här finns vackra dalgångar med 
betesmarker, lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik flora och 
fauna. Ofta sammanfaller friluftsliv, turism, kultur- och naturvärden med varandra. Detta gör 
att en balans måste sökas mellan dessa områden. 
 
Översiktsplanens övergripande strategier värnar biologisk mångfald och naturvärden i 
kommunen. De ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls och invånarna 
ska fortsatt ha tillgång till kvalitativa grönområden som utvecklas över tid. 

1.4.9 Kulturmiljö 
När det gäller kulturmiljövärden går det att i Ulricehamns kommun urskilja främst tre 
områdestyper: fornlämningsområden, staden med sin historia och landsbygdsmiljöer med 
herrgårdsmiljöerna. Ofta sammanfaller dessa områden. Helheten med landskapet, 
bebyggelsen och miljön ska ses som en tillgång att vårda, använda och utveckla. Väsentligt 
för kulturmiljön i Ulricehamns centralort är att kunna följa stadens utveckling från 
medeltiden till nutid. 
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Sammanfattningsvis bedöms påverkan på riksintressena och landskapsbilden bli begränsade 
då ny bebyggelse i första hand planeras i anslutning till, eller inom, befintliga 
bebyggelsestrukturer. Planen stödjer bevarande och utveckling av kulturmiljön. Denna 
bedöms inte påverkas mer än marginellt om vägledningarna följs.  

1.4.10 Vindkraft 
Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida vindkraftutbyggnad i 
Ulricehamns kommun och i arbetet med att långsiktigt ställa om energiförsörjningen i 
Sverige. I planen föreslås tre möjliga lägen på land med relativt liten risk för störningar. Att 
klarlägga vilka områden som ska prioriteras för vindkraft är huvudsyftet med kommunens 
vindkraftsplan. 
 
Vindparksetableringar har i planen ansetts vara lämpliga i områden där ett antal kriterier 
samstämmer med varandra. Exempelvis skyddsavstånd till bostäder och skyddade 
naturområden. Bostäder har ett skyddsavstånd på 800 meter. Områden för vindkraftsparker 
bedöms ha potential att rymma minst fyra verk. Efter politiska överväganden har vissa 
områden som uppfyller kriterierna ansetts vara olämpliga av andra skäl.  
 
Utbyggnad av vindkraft kan påverka både flora och fauna. För växter bör negativa 
konsekvenser relativt enkelt kunna undvikas genom god planering. Vad gäller djur är det 
framförallt flygande organismer som fladdermöss och fåglar som kan påverkas. Det förslag 
som anges i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan på växt- och 
djurliv. Påverkan på landskapsbilden anses vara godtagbar. Buller från vindkraftverken 
bedöms inte överstiga aktuella riktvärden. 

1.4.11 Miljökvalitetsmål 
Lokaliseringsprinciperna som används för att pröva om lägen för exploatering av ny 
sammanhållen bebyggelse är lämplig utifrån aspekten hållbar utveckling har stämts av mot 
de nationella miljömålen. Planen går i linje med de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa 
redovisas i en sammanfattande tabell i MKB:n. Det går att konstatera att genom att följa 
lokaliseringsprinciperna arbetar kommunen i riktning mot miljömålen. 

1.4.12 Sammanfattande slutsatser 
De sammanfattande slutsatserna i konsekvensbeskrivningen utgår från att vägledningarna i 
översiktsplanen följs och att hänsyn tas i enlighet med planen. Följande bedömningar görs: 
 

• Vindkraftsutbyggnad enligt planen bedöms inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• En påverkan kommer att ske på jordbruksmark och skogsmark främst kring 

Ulricehamns tätort. Detta bedöms dock inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på blågrön 

infrastruktur. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på kulturmiljön. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på luft, buller, mark- 

och vattenmiljöer. 

• För det rörliga friluftslivet finns det på längre sikt osäkerheter som översiktsplanen 

inte kan hantera fullt ut med nuvarande kunskapsunderlag. Preliminärt bedöms inte 

planen leda till betydande negativ miljöpåverkan. Detta behöver dock följas upp. 
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• Infrastrukturprojekt som motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut, Götalandsbanan 

samt förbifart öster om tätorten konsekvensbedöms inte i denna översiktsplan och i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

• Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer. 

En bedömning av kumulativa effekter är av sin natur vanskligt med tanke på de 
begränsningar och osäkerheter som noterats ovan. Utifrån befolkningsprognos och 
bedömningarna i detta avsnitt bedöms översiktsplanen inte leda till betydande negativ 
miljöpåverkan. 
  
Översiktsplanen bedöms även stödja en positiv social och ekonomisk utveckling. 

2 Översiktsplan Ulricehamn 2040 
Detta är en sammanfattning av översiktsplan Ulricehamn 2040. Först redogörs för de 
övergripande strategier som varit vägledande i arbetet med översiktsplanen. Därefter 
beskrivs översiktsplanen i grova drag utifrån väsentliga aspekter som utvärderas utifrån 
nationella, regionala och lokala mål, handlingsprogram och styrdokument.  
 
Översiktsplanen är kommunövergripande, vilket innebär att alla delar av kommunen 
hanteras. I Ulricehamns kommun fins tolv tätorter. En mer fördjupad markanvändning är 
angiven för sex av dessa; Ulricehamn, Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. 
För de kvarstående sex tätorterna avser kommunen ge fördjupade markanvändningar i 
samband med revidering översiktsplanen.  

 Övergripande strategier 
För översiktsplanen finns åtta övergripande strategier. Dessa visar viljeriktningen och 
genomsyrar översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar som ett verktyg för att hantera 
konflikter som kan uppstå mellan de övergripande strategierna.  

Flerkärnig storskalighet 
Ulricehamns centralort kommer fortsatt vara den kommunala kärnan med högst andel 
nybyggnation och etablering av verksamheter. Därutöver finns ett antal tätorter i 
utvecklingskorset som är lokala centra för omgivande landsbygd och som erbjuder ett större 
utbud av kommunal service, kollektivtrafikförbindelser, näringsliv och föreningsliv. Detta ger 
en flerkärnig storskalighet. Lösningar etableras utifrån förutsättningarna i de respektive 
orterna.  

Goda kommunikationer  
Väg 40, 46 och 157 bildar ett kors genom kommunen. Korset placerar Ulricehamn i ett bra 
läge för kommunikationer till angränsande kommuner och Jönköpings län. En avsevärd 
arbetspendling sker idag mellan Ulricehamn, Jönköping och Borås. Eftersom majoriteten av 
kommunens tätorter ligger längs korset är det av betydelse för en stor andel av Ulricehamns 
invånare att standarden på dessa vägar är hög. Korset är viktigt för hela kommunen. En god 
tillgänglighet till det underlättar även för de som inte bor i direkt anslutning till korset. En 
framtida förbifart mellan väg 40 och 157 öster om centralorten, samt en motorvägsutbyggnad 
av riksväg 40 österut, har potential att öka standarden och säkerheten både i staden och på 
vägarna. Kommunen förespråkar fortsatt en dragning av Götalandsbanan genom kommunen 
med stationsläge i centralorten. En sådan etablering skulle förstärka kommunens redan goda 
kommunikativa läge och minska avstånden ytterligare till närbelägna regionala kärnor.  
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Hållbart resande 
Transporter som drivs med fossila bränslen står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Samtidigt ger bilanvändandet upphov till trängsel i stadskärnorna. Oavsett om 
en resa avser arbete, fritid eller vardagssysslor måste möjligheter skapas att resa på ett 
hållbart sätt. Det omfattar såväl alternativa drivmedel som alternativa färdsätt. I 
Ulricehamns kommun finns ett omfattande gång- och cykelnät. Detta ska utvecklas till att bli 
ännu mer tryggt och sammanhängande. Vi ska göra det enklare att resa med buss genom 
exempelvis pendelparkeringar och täta dialoger med kollektivtrafikaktörer. Den största delen 
av bebyggelseutveckling ska planeras i lägen med goda möjligheter till 
kollektivtrafikförsörjning. Ulricehamn kommer fortsätta förespråka ett centralt stationsläge 
för Götalandsbanan inom utpekat utredningsområde. Kommunen ser också positivt på den 
tekniska utvecklingen och har ambitionen att vara lyhörd för nya innovationer som främjar 
ett hållbart resande.  

En levande landsbygd  
Ulricehamn är en landsbygdskommun. Det ska vara möjligt att leva på landsbygden med god 
uppkoppling och med kommunal service inom rimliga avstånd. Större exploateringar ska ske 
i anslutning till tätorterna för att behålla landsbygdens unika värden och egenskaper. 
Bostadsbyggande och etablering av verksamheter på landsbygden är positivt för hela 
kommunen. Detta möjliggörs bland annat genom utpekande av LIS-områden och tillstånd att 
bygga utanför samlad bebyggelse. Turismen och föreningslivet på landsbygden ska värnas 
och utvecklas.  

Tätt och blandat 
Bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter. 
På så vis värnar vi om det runt om tätorterna, såsom brukningsvärd skog- och 
jordbruksmark, värdefulla kulturmiljöer och sammanhängande naturområden för friluftsliv, 
växter och djur. Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning, och med 
en mix av funktioner inom gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, 
service, kontor och parker kan vi skapa funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en stad 
som är till för alla människor. Förtätning är en väsentlig del i att uppnå sådana miljöer och 
nödvändigt för att exempelvis minska behovet av bilåkande inom centralorten och främja 
möten mellan människor. En blandstad kan erbjuda något för alla intressen, och därmed kan 
fler trivas i Ulricehamn. Ny bebyggelse ska tillkomma i tätorterna samtidigt som värdena i 
den befintliga bebyggelsen utvecklas och bevaras. 

Biologisk mångfald  
Ulricehamn är en kommun med mycket grönska. Denna besitter kvaliteter för rekreation, 
fritidsaktiviteter, klimatet och den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster är de 
funktioner i naturen som människan kan dra nytta av. Några exempel på ekosystemtjänster 
är pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser. Naturen ska vara tillgänglig för 
alla, oavsett var i kommunen du bor. En förutsättning för detta är att värna om vår natur och 
dess funktioner. Exempel på åtgärder är att sträva efter att hålla ihop viktiga stråk för 
grönska och vatten. Detta kan göras bland annat genom att bygga nytt inom och i direkt 
anslutning till befintliga tätorter. I centralorten behöver förtätning ske parallellt med 
utveckling och värnande av gröna miljöer i en annars tät bebyggelsestruktur.  

Friluftsliv och folkhälsa 
Ulricehamns stora tillgång på natur medför kvaliteter för friluftslivet och turismen i 
kommunen. Naturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen du bor. Ett aktivt 
friluftsliv är en förutsättning för god folkhälsa. Förutsättningar ska därför skapas för att 
utveckla det etablerade föreningslivet och spontanidrotten i kommunen. Naturen innehåller 
även kulturella värden av betydelse för kommuninvånare och turister. Därför är det viktigt 
att bevara och utveckla kommunens kulturvärden och säkerställa tillgången till dessa. 
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Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat 
Framför oss väntar fler extremväder på grund av klimatförändringar. För att klara av detta 
behöver vi bygga ett samhälle som kan fortsätta fungera under, och snabbt återhämta sig 
efter, extremväder. Den fysiska miljön ska klimat anpassas genom exempelvis 
dagvattenhantering som fördröjer vattnet vid skyfall samt genom värnande och tillskapande 
av grönska som reglerar temperaturen. Förtätning ska i så stor utsträckning som möjligt 
göras på redan hårdgjorda ytor för att värna om tätorternas grönytor. Samtidigt bör 
förtätningen genomföras på ett sådant sätt att vi tillskapar ny grönska där det är möjligt och 
minimerar ökningen av hårdgjorda ytor. Lokalisering av samhällsviktiga verksamheter och 
framkomlighet är också viktiga aspekter för att göra samhället tåligt för extrema 
väderförhållanden. 

 Bebyggelse  
Översiktsplanen möjliggör för en fortsatt befolkningsutveckling i hela Ulricehamns kommun. 
Såväl tätorter som landsbygden har potential att utvecklas. Översiktsplanen hanterar de 
intressekonflikter och hänsynsområden som berör utvecklingen på de olika platserna i 
kommunen. Kommunen är positiv till utveckling på landsbygden. Det ska vara möjligt att 
leva på landsbygden med god uppkoppling och med kommunal service inom rimliga avstånd. 
Kommunal service inom rimliga avstånd är möjligt genom att låta tätorterna fungera som 
lokala centra för omgivande landsbygd. 
 
Översiktsplanen koncentrerar dock de stora exploateringarna till tätorterna. Detta är viktigt 
för att behålla landsbygdens värden och egenskaper. Befolkningsutvecklingen förväntas och 
planeras bli störst i Ulricehamns tätort som kommer växa väster, öster och söderut. Västerut 
finns särskilt många och höga värden för kulturmiljön, naturen och friluftslivet. 
Bebyggelseutvecklingen här kräver därför stor varsamhet och noggranna avväganden mellan 
olika intressen.  
 
Översiktsplanen förespråkar en blandad bebyggelse i centralorten. Detta för att åstadkomma 
en mix av funktioner inom gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, 
service, kontor och parker. Förtätning är en väsentlig del i att uppnå funktionsintegrerade 
bebyggelsemiljöer.  
 
Det samhälle vi bygger behöver klara av de förändrade förhållanden som klimatförändringar 
orsakar. Faktorer som ras, skred och erosion samt risk för översvämning på grund av skyfall 
är därför viktiga att beakta i samband med lokalisering av bebyggelse och vidtagande av 
åtgärder. 
 
Översiktsplanen föreslår bebyggelse på platser som innebär ianspråktagande av skogsmark 
och jordbruksmark. Kommunen har genom denna översiktsplan och i enlighet med 3 kap. 
MB, en mer restriktiv hållning till jordbruksmark än till skogsmark. Översiktsplanen redogör 
för kommunens väsentliga samhällsintressen som, om inga andra platsalternativ bedöms 
likvärdiga, får innebära ianspråktagande av jordbruksmark. Detta för att klargöra när 
ianspråktagande av jordbruksmark är motiverat enligt 3 kap. MB.  

 Energi 
Kommunen är positivt inställd till förnybar energiproduktion. Kommunen möjliggör, genom 
vindkraftsplanen, för utbyggnad av vindkraftsparker och anläggandet av enskilda 
vindkraftverk. Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida 
vindkraftutbyggnad i Ulricehamns kommun och att långsiktigt ställa om energiförsörjningen 
i Sverige. Ulricehamn är en landsbygdskommun, vilket bland annat innebär att människor 
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bor relativt glest men också utspritt över hela kommunen. Bebyggelsestrukturen ihop med 
förekommande intressen, samt av kommunen fastställda kriterier för bedömningen av 
lämpliga vindkraftsområden har emellertid inneburit begränsningar vid utpekandet av större 
vindkraftsområden. 
  
Genom översiktsplanen möjliggörs för utbyggnaden av solenergianläggningar. Kommunen är 
positivt inställd till etablering av markplacerade anläggningar samt till solceller för 
energiproduktion på byggnader. Solenergi kan bidra till produktionen av lokalt förnybar el. 
Detta är en del av samhällets omställning till en helt förnybar energiproduktion. 

 Fritid och friluftsliv 
Översiktsplanen avser att stärka Ulricehamns redan starka utbud av fritid- och 
friluftsaktiviteter, exempelvis genom nya potentiella leder och ett nytt friluftsområde på 
Åsakullen. Möjligheten till vistelse i naturen ska finnas i hela kommunen. Åsakullen 
tillkommer som friluftsområde för att stärka denna möjlighet i samband med att centralorten 
växer västerut. Vidare ser översiktsplanen till att varje tätort har ett närströvområde.  
 
Lassalyckan är ett mycket viktigt fritid-och friluftsområde i Ulricehamn. För att detta ska 
utvecklas utan att skada de unika värdena som finns delas Lassalyckan in i tre olika områden 
som klargör vad som är syftet och vad som är viktigt inom respektive område.  
 
Tillgängligheten i friluftsområdena betonas som viktig, och utvecklingspotential finns.  

 Blå och grön infrastruktur  
Blå och grön infrastruktur bygger på tanken att sambanden i naturen är viktiga för att bevara 
och utveckla funktioner och är en förutsättning för biologisk mångfald. Funktionerna kan 
exempelvis vara ekosystemtjänster. Översiktsplanen arbetar med blå och grön infrastruktur 
på en kommunövergripande nivå, och på en mer detaljerad nivå i orterna Ulricehamn, 
Hökerum, Timmele, Blidsberg, Marbäck och Gällstad. Bevarandet och utvecklingen av den 
blågröna infrastrukturen är viktigt för att långsiktigt garantera arters överlevnad, landskapets 
förmåga att leverera ekosystemtjänster och för att öka samhällets resiliens gentemot effekter 
av klimatförändringarna.  

 Kommunikationer 
Översiktsplanen strävar efter att göra Ulricehamn mer tillgängligt. Gång och cykel ska 
prioriteras där konflikter mellan trafikslagen uppstår, och bostadsområden ska utformas så 
att det finns säkra gång- och cykelvägar till skolor. God tillgänglighet och användbarhet för 
äldre, människor med funktionsnedsättning och barn är viktigt vid utformning av allmänna 
platser, stråk och offentliga miljöer. På så vis ökar tillgängligheten för alla. Att skapa miljöer 
som är tillgängliga för så många som möjligt kallas för principen om universell utformning. 
Ett främjande av tillgänglighet för alla i transportsystemet gynnar det transportpolitiska 
målet om att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
  
Översiktsplanen förespråkar hållbart resande, genom exempelvis utveckling av gång-och 
cykelnätet, pendelparkeringar och möjligheten att resa kollektivt. Ett centralt stationsläge för 
Götalandsbanan skulle innebära möjligheten att resa hållbart till och från Ulricehamn över 
väldigt långa avstånd. 
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Korset som bildas av väg 40, 46 och 157 placerar Ulricehamn i ett bra läge för 
kommunikationer till angränsande kommuner och Jönköpings län. Korset är också viktigt för 
kommunikationen inom kommunen. En god tillgänglighet till korset underlättar även för de 
som inte bor i direkt anslutning till det. Översiktsplanen föreslår utveckling av korset. 
Kommunen förespråkar en förbifart mellan väg 40 0ch 157 öster om centralorten, samt en 
motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut. Vidare förespråkar översiktsplanen en dragning 
av Götalandsbanan genom kommunen med stationsläge i centralorten. En sådan etablering 
skulle förstärka kommunens redan goda kommunikativa läge och minska avstånden 
ytterligare till närbelägna regionala kärnor. 

 Värden och hänsyn 

2.7.1 Riksintressen enligt miljöbalken 
Enligt MB ska riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljön. 

Riksintresse för kulturmiljövården  
 

• Ätrans dalgång 

• Vädersholm, Hökerum 

• Torpa 

 
Figur 1. Områden av riksintresse för kulturmiljön är markerade med röd kontur i kartan.  
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Områden för riksintresse för friluftslivet 
 

• Ätrans dalgång 

• Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet 

• Komosse 

 
Figur 2. Områden av riksintresse för friluftslivet är markerade med grön kontur i kartan. 
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Områden för riksintresse för naturvård 
 

• Ätradalen 

• Hössnadalen och Gullered 

• Åsunden Torpasjöområdet 

• Komosse 

• Hökerum 

• Äramossen 

• Kinnared 

• Brunsered, Lilla Rydet, Gravsjö 

• Hulegärde 

• Vråna 

 

 
Figur 3. Områden av riksintresse för naturvård är markerade med grönt i kartan. 

Bedömning 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera riksintressenas värden. För 
åtgärder som riskerar att skada områdets värden ska försiktighetsprincipen användas. Nyttan 
av åtgärden ska noga övervägas mot de skador som åtgärden kan åsamka. Åtgärder som kan 
utveckla värdena ska eftersträvas när det gäller kultur och friluftsliv. Avvägning och dialog 
kring utvecklingen och riksintressenas kärnvärden är viktigt, särskilt kring Åsunden och 
Ätradalen, där det finns flera riksintressen och en utveckling med tillväxt kring Ulricehamns 
tätort.   
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2.7.2 Övriga riksintressen 

Riksintresse för kommunikationer 
Befintlig väg 
 

 

Figur 4. Riksintresse för kommunikationer-befintlig väg är markerad med rött i kartan. 
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Luftfart 
 

• Landvetter flygplats 

• Jönköpings flygplats 

 
Figur 5. Områden av riksintresse för kommunikationer-luftfart är markerade med röd skraffering. 
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Riksintresse för totalförsvaret  

Väderradar 

 

 
Figur 6. Område av riksintresse för totalförsvaret är markerat med blå skraffering i kartan. 
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Riksintresse för energiproduktion 

Vindbruk 

 
Figur 7. Områden av riksintresse för energiproduktion-vindbruk är markerade med rosa i kartan. 

Bedömning 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera riksintressena för 
kommunikation. Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och intressen görs vid 
prövning av respektive ärende.  
 
När det gäller riksintresse för energiproduktion-vindbruk ska områden skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomst eller användandet av befintliga anläggningar. 
Kommunens vindkraftsplan ska vara vägledande före riksintresse för energiproduktion vid 
hantering och beslut gällande vindkraftsetableringar i kommunen. 

2.7.3 Övriga skyddade områden 
Förutom riksintresse för naturvård finns även en rad områden som har skydd i MB, i form av 
reservat, Natura 2000-områden, djur och växtskyddsområde, strandskyddade områden samt 
biotopskyddsområden. 

Bedömning 
Översiktsplanen har en inriktning att skydda och respektera de skyddade områdena. 
Avvägningen mellan olika anspråk och intressen görs vid prövning av respektive ärende.  
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3 Alternativ till planförslaget   

 Alternativ planering  
En alternativ planering innebär en motsatt inriktning gentemot översiktsplanens 
övergripande strategier.  
 
En alternativ planering är att planera för en större geografisk utbredning av bebyggelse och 
därmed ta i anspråk mer ny mark för bebyggelse och infrastruktur. Konsekvenserna blir 
generellt att investeringsbehovet för kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, 
kommunal service etcetera ökar. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara 
transportsätt kraftigt, då boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat 
bilberoende. Störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, exempelvis i form av 
buller eller dålig luftkvalitet, kan dock minska med det alternativa planförslaget. 
 
Det alternativa planförslaget innebär en restriktiv hållning till bebyggelse på landsbygden, 
något som minskar människors förutsättningar att leva vart de vill och skapar sämre 
förutsättningar för turismverksamheter på landsbygden att utvecklas. Att bygga på 
landsbygden innebär kostnader eftersom fler anpassningar behövs gällande exempelvis VA, 
skolskjuts och hemtjänst. En restriktiv hållning till exploatering på landsbygden kan minska 
riskerna att kulturmiljöers värden går förlorade och att kulturhistoriska samband bryts. Å 
andra sidan minskar möjligheten att förstärka kulturmiljövärden om inte landsbygden tillåts 
att utvecklas. 
 
Socialt sett riskerar en alternativ planering att bygga in fysiska barriärer i form av avstånd 
eller trafikerade vägar. En struktur som inte förespråkar blandad bebyggelse kan också öka 
segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt. En 
sådan inriktning innebär också att avstånd till service ökar vilket bidrar till bilberoende.  
 
En alternativ planering till flerkärnig storskalighet riskerar medföra en centralisering där 
centralorten dominerar i kommunen. Ett annat scenario är att servicen blir utbyggd på 
väldigt många platser i kommunen. Tillgången till kommunal service blir då sämre eftersom 
utbudet blir utspritt till fler platser istället för att koncentreras till ett antal kärnor. Detta ökar 
behovet av resor för kommuninvånarna och medför ökade kostnader för kommunal service.  
 
Ur ett kommunikationsperspektiv innebär alternativet till planförslaget att hållbara resor 
inte prioriteras. Konsekvenserna blir att bilberoendet ökar på bekostnad av kollektivtrafik, 
gång och cykel. En sådan utveckling riskerar medföra negativa sociala och ekologiska 
konsekvenser.  
 
Avsaknaden av fokus på grön infrastruktur kan få negativa konsekvenser på växt- och djurliv 
samt ekosystemtjänster. Spridningsvägar för växter och djur riskerar att byggas bort och 
istället blir parker och naturområden isolerade öar.  
 
Ett alternativt planförslag som inte tar hänsyn till ett förändrat klimat skulle innebära ökade 
risker för människors liv och hälsa eftersom risken är att det samhälle som byggs inte klarar 
av exempelvis höjda temperaturer och extremväder.  
 
Folkhälsan och föreningslivet får sämre förutsättningar med ett planalternativ som inte ger 
fritid och friluftslivet möjligheter att utvecklas. Tillgängligheten och närheten till områden 
för friluftsliv prioriteras inte, vilket får negativa konsekvenser för folkhälsan. 
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 Nollalternativ  
Enligt MB ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär 
att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i detta fall att 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagen 2015, fortsätter att gälla tillsammans med 
den fördjupade översiktsplanen Växtplats Ulricehamn antagen 2008, Fördjupad 
översiktsplan för Gällstad antagen 2010, samt det tematiska tillägget Vindkraftsplan från 
2013. 
 
Nollalternativet innebär att översiktsplanen inte tar hänsyn till de förändringar och 
utvecklingstendenser som har skett över tid, exempelvis teknikutvecklingen med allt högre 
vindkraftverk och en avklingande handelsutveckling i Gällstad. En snabbare utveckling av 
staden kan även konstateras, där stora delar av översiktsplanen från 2015 och den fördjupade 
översiktsplanen från 2008 redan är genomförda. 
 
För nollalternativet gäller: 
 

• Långsammare befolkningsutveckling. Stora delar av planen är redan genomförd. 

• Mindre fokus på utveckling inom befintlig stadsstruktur. Exempelvis genom 

förtätning, stadsomvandling och funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer.  

• En markanvändning som inte innebär en flytt av befintligt reningsverk. 

• Fler och större vindkraftområden som tillåter lägre verk. 

Strategier avseende det kors som utgörs av väg 157, 46 och riksväg 40 och flerkärnig 
storskalighet kvarstår tydligt mellan översiktsplanen från 2015 och den nya översiktsplanen. 

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser  

 Bostadsbyggande och boendemiljöer 
Genom förslagen på markanvändning och utvecklingsstrategierna väntas planen ge positiva 
sociala effekter genom att ge förutsättningar för mer blandad bostadsbebyggelse med 
funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer. Planen främjar en mix av funktioner inom 
gångavstånd såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker. 
För att nå sociala och hälsosamma livsmiljöer har översiktsplanen ett stort fokus på ett aktivt 
friluftsliv som är en förutsättning för god folkhälsa. Planen pekar ut och utvecklar spår, leder 
och friluftsområden i karta och vägledningar som väntas stärka folkhälsan såväl fysiskt som 
socialt och kulturellt. 
 
Översiktsplanen möjliggör för minskad segregation genom att skapa förutsättningar för 
blandade upplåtelseformer. Översiktsplanen föreslår tillräckligt med mark för nya bostäder 
för att möjliggöra en realisering av kommunens bostadsförsörjningsprogram.  
 
Förtätning, ihop med främjande av gång, cykel och kollektivtrafik väntas minska 
bilberoendet och underlätta tillgängligheten för de utan tillgång till bil.  
 
I översiktsplanen tillämpas principen om universell utformning. Detta innebär att 
tillgängligheten och användbarhet för äldre, människor med funktionsnedsättning och barn 
ska beaktas i samband med att åtgärder vidtas i offentliga miljöer så att alla ska kunna 
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använda dessa utan behov av anpassning eller specialutformning. Detta ökar möjligheten för 
alla människor att röra sig i offentliga miljöer. 
 
Översiktsplanen ger goda förutsättningar för en förbättrad folkhälsa genom att föreslå och 
förespråka möjlighet för friluftsliv och rekreation nära där människor bor. 

 Näringsliv, arbetsplatser och handel  
Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en 
femårsperiod. För att målet ska vara möjligt att uppnå, och för att utvecklingen ska vara 
hållbar, behöver även områden för verksamheter tillkomma för att tillgodose med 
arbetsplatser, handelsutbud och ett bra näringsliv för ett större antal människor. I planen går 
det att notera en strukturomvandling i delar av staden där centrum utvecklas och industri 
och verksamhet måste flytta för att undvika störningar. Detta görs för att möjliggöra för 
bostäder och andra centrumverksamheter att ta plats. Planen innebär att störande 
verksamheter på sikt kommer flytta från centrala delar av centralorten, till andra lägen. 
Planen tar höjd för detta genom att identifiera annan mark för sådana verksamheter att 
flytta, nyetableras och utvecklas. I ett framtidsscenario enligt översiktsplan Ulricehamn 
2040, kommer störande och ytkrävande verksamheter som industri och volymhandel, främst 
vara lokaliserat i områdena Hester och Rönnåsen, vilka då också kommer ha byggts ihop till 
ett stort verksamhetsområde. Utformningen av området ska ta hänsyn till de gröna 
strukturer som finns, vilket illustreras i översiktsplanen i form av grön kil.  
 
Ett lämpligt område för volymhandel har identifierats utmed riksväg 40 i området Rönnåsen. 
Området har bedömts lämpligt eftersom det ligger i ett kommunikativt läge och att läget gör 
att eventuella verksamheter inte konkurrerar med stadsutveckling. Eftersom volymhandel 
handlar om sådana inköp en konsument endast gör ett fåtal tillfällen i livet och varorna 
normalt sett kräver transporter har det bedömts mer lämpligt att lokalisera volymhandel 
externt. Därmed ges plats för annan typ av handel i centrum.  

 Ekonomisk tillväxt  
Översiktsplanen stödjer de faktorer som bedöms gynna regionalekonomisk tillväxt. God 
infrastruktur som större vägar, järnvägar och informations- och kommunikationsteknik, är 
exempel på sådana faktorer. Översiktsplanen utgår från en förväntad tillväxt av befolkning 
och ekonomi, och därmed från ett ökat behov av transporter, bostadsbyggande och 
verksamhetslokaler. Förtätning av bebyggelse och infrastruktur i det kors som utgörs av väg 
157, 46 och riksväg 40 ger också möjlighet att koncentrera flöden av människor till starka 
stråk som ger bra lägen för transporter, handel och verksamheter.  
 

Sammantaget bedöms planen ge bra förutsättningar att tillvarata och stärka ekonomisk 
tillväxt.  

 Tillgång till samhällsservice 
Den flerkärniga storskaligheten som utvecklingsstrategi, stödjer och stärker länkar mellan 
landsbygd, tätorter och centralorten avseende serviceutbud. Centralorten behöver utvecklas 
för att klara av en ökad befolkning, och med en mix av funktioner inom gångavstånd 
såsom exempelvis samhällsservice. I de större tillkommande bostadsområdena ska behovet 
av kommunal service bedömas tillsammans med intilliggande bostadsområdens behov. Detta 
ger goda förutsättningar för en god service. Kommunen eftersträvar att bibehålla kommunal 
service på de orter och i den omfattningen som finns idag.  
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Strategin om en flerkärnig storskalighet syftar till att orter med kommunal service blir som 
lokala centra för den omgivande landsbygden. Därmed kan ett större utbud av kommunal 
service erbjudas inom relativt korta avstånd.  
 
De föreslagna LIS-områdena syftar till att stödja kommersiell service och samhällsservice 
genom att områdena ger förutsättningar för en ökad bebyggelse i attraktiva lägen på 
landsbygden. 

5 Miljökonsekvenser  

 Hushållning med naturresurser  

5.1.1 Vatten 
I kommunen nyttjas vatten främst som resurs för dricksvatten. Detta sker i form av 
grundvatten men även som ytvattenresurs för Borås kommun i en lägre del av Viskan. Tolken 
och Viskan är de viktiga resurserna i detta sammanhang. Ulricehamn nyttjar ett flertal 
grundvattenförekomster för sin försörjning av dricksvatten. Kapaciteten för 
vattenförsörjningen är god, såväl när det gäller grundvattenförekomst som teknisk kapacitet. 
Dock behöver reservtäkter kompletteras. 
 
Denna översiktsplan har på ett djupare sätt än tidigare analyserat VA-frågorna då en VA-plan 
har tagits fram parallellt med översiktsplanen. I det arbetet hanteras frågor som har en större 
detaljnivå och som inte direkt är knutna till övergripande markanvändning. 
 
Vattnet som resurs kommer att påverkas av klimatförändringarna som prognosticeras. 
Främst kommer detta ske genom en ökning av höga flöden i samband med fler och kraftigare 
skyfall. För att kunna minimera dessa effekter ställs krav i översiktsplanen.  

5.1.2 Areella näringar 
Översiktsplanen säkerställer att skog med höga sociala och ekologiska värden inte 
ianspråktas för tätortsutveckling. Skogsnäringen skyddas i översiktsplanen genom 
ställningstagandet att exploatering av brukningsvärd skogsmark ska ske med försiktighet. 
Nyttan av en tänkt exploatering ska vägas mot effekterna av intrånget. Skulle sådan mark tas 
i anspråk bör det ske så att störningar för näringen att bedriva rationellt brukande blir så små 
som möjligt, exempelvis genom exploateringar i kantlägen. Exploatering i form av större 
bostads-eller verksamhetsområden ska i första hand ske inom av översiktsplanen utpekade 
områden för detta innan annan skogsmark tas i anspråk. 
 
Jordbruksmarken skyddas genom att bebyggelse i första hand ska ske på mark som inte är 
brukningsvärd jordbruksmark. I de fall jordbruksmark tas i anspråk bör det ske så att 
störningar för näringen att bedriva rationellt brukande som bidrar till nationell och regional 
livsmedelsförsörjning blir så små som möjligt. Exempelvis i kantlägen och små 
osammanhängande enheter. 
 
I översiktsplanen förespråkas att brukningsvärd jordbruksmark som grundprincip inte ska 
exploateras. I de fall en sådan exploatering övervägs ska först en bedömning göras om 
huruvida exploateringen är av väsentligt samhällsintresse samt om annan mark än 
brukningsvärd jordbruksmark kan tas i anspråk. När en sådan bedömning är gjord får 
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om tilltänkt exploatering bedöms vara av 
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väsentligt samhällsintresse samt om inga andra platsalternativ bedömts vara 
tillfredsställande. 
 
Planläggning inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter, som syftar till att utveckla 
tätorterna, anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom hela kommunen gynnas av 
utveckling av kommunens tätorter samt då det är en förutsättning för utvecklingen av 
bostadsbeståndet. Vid sådan planläggning får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk om 
inga andra platsalternativ bedömts vara tillfredsställande. Även etablering av anläggningar 
för förnybar energiproduktion anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom det bidrar 
till omställningen av samhällets energiproduktion till förnyelsebara energikällor. Sådana 
etableringar får därför göras på brukningsvärd jordbruksmark om inga andra platsalternativ 
bedömts vara tillfredsställande. Jordbruksmark tillåts även att tas i anspråk för exploatering 
som syftar till att möjliggöra för generationsskifte och fortsatt brukande av marken. Detta då 
jordbruksnäringen anses vara ett väsentligt samhällsintresse eftersom den är av värde för 
framtida livsmedelsförsörjning.  
 
Innan exploatering inom av översiktsplanen utpekad brukningsvärd jordbruksmark ska en 
bedömning göras utifrån markens läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar för att avgöra 
om platsen är lämpad för jordbruksproduktion. Exempelvis arealens storlek och lutning.  
Övriga förutsättningar kan utgöras av biotopskydd och andra naturvärden.  
 
Det går att konstatera att det i Ulricehamns kommun finns cirka 183 kvadratkilometer 
brukningsvärd jordbruksmark. Översiktsplanen bedöms stödja en resurseffektiv 
markanvändning genom att i huvudsak förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig 
infrastruktur i korset och inte ta i anspråk jordbruksmark eller skogsmark i någon större 
utsträckning.  

Alternativlokalisering jordbruksmark 
Jordbruksmark är av nationell betydelse och en viktig resurs för att säkra dagens och 
framtidens matproduktion samt för att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Exploateringen av jordbruksmark regleras enligt 3 kap. 4 § MB. Vid exploatering av 
jordbruksmark måste kommunen kunna påvisa att bebyggelsen eller anläggningen behövs 
för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att göra en sådan bedömning 
ska olika alternativa lokaliseringar bedömas, beskrivas och slutligen vägas mot varandra för 
att kunna påvisa den mest lämpliga lokaliseringen.  

Nedan följer en bedömning av alternativlokaliseringar för den i översiktsplanen föreslagna 
bebyggelseutvecklingen. Bedömningen har gjorts på en övergripande nivå för de tätorter där 
markanvändningen har fördjupats i översiktsplanen: 

• Ulricehamn 

• Timmele 

• Blidsberg 

• Marbäck 

• Gällstad 

• Hökerum 
 

Utöver tätorterna har en särskild bedömning gjorts för följande tre LIS-områden: 
 

• Rånnaväg 12:1 

• Yttre Åsunden Sjörred 

• Vings Sjögården 
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Ulricehamn 

Norr om tätorten sträcker sig riksväg 40 som utgör en stor barriär. En bostadsutveckling norr 
om vägen innebär tillgänglighetsproblem och ökat bilberoende. Att inte föreslå någon större 
exploatering norr om riksväg 40 sparar stora ytor med sammanhängande jordbruksmark. I 
norr föreslås därför endast försiktiga utbyggnader av verksamheter för fordonsservice, 
drivmedel och restaurang i anslutning till Ulricehamnsmotet. En sådan utbyggnad innebär 
exploatering på jordbruksmark men har bedömts som lämplig då liknande verksamheter 
redan finns i område och då det ligger i ett lämpligt kommunikativt läge för den typ av 
verksamheter som föreslås. Förslaget går i linje med utredningen Sällanköpshandelsområde 
– Definition och lokalisering (2018). Av denna framgår att verksamheter med liknande 
inriktning, så långt det är möjligt, bör samlokaliseras för att minska transportbehovet och för 
att undvika konkurrens mellan olika verksamhetsområden, vilket blir fallet om de sprids ut 
på flera platser.  

 
Centralorten föreslås växa i sydlig riktning. Området domineras av skogsmark. Topografin är 
kuperad med kraftiga lutningar. Väg 157 sträcker sig i nord-sydlig riktning i denna del av 
Ulricehamns tätort. Vägen tillsammans med topografin innebär begränsningar i hur mycket 
tätorten kan växa i sydlig riktning.  
 
Centralorten växer i sydöstlig riktning längsmed Grönahögsvägen. I översiktsplanen föreslås 
fortsatt tillväxt i denna del av centralorten. Området domineras av skogsmark med mindre 
arealer av jordbruksmark insprängda i skogsmarken. Ingreppen i jordbruksmarken ska så 
långt det är möjligt undvikas.  
 
Tätorten växter österut både i form av bostäder och verksamheter. Österut begränsas dock 
bebyggelseutvecklingen kraftigt av friluftsområdet Lassalyckan med sina höga natur- och 
friluftsvärden. Tillväxten i öster sker därför främst i nordöst och med avseende på 
verksamheter. Detta görs med marginellt ingrepp i jordbruksmark. Det finns små arealer 
med jordbruksmark inom de föreslagna områdena i den nordöstra delen av tätorten. 
Ingreppen i dessa ska så långt det är möjligt undvikas.  
  
I Nordväst föreslås bostadsexploatering på Fotåsen och i Brunnsnäs. Fotåsen utgörs av ett 
småbrutet, varierat landskap med inslag av både skogsmark och jordbruksmark. Topografin 
är kuperad med kraftiga lutningar. Södra delen av området är fornlämningstätt. På Fotåsen 
kan ianspråktagande av jordbruksmark vara motiverad med hänvisning till att de höga 
kostnaderna för infrastruktur kräver en hög exploateringsgrad. I Brunnsnäs föreslås 
bostadsexploatering på jordbruksmark. För att kunna säkerställa friluftslivets intressen när 
centralorten växer, och för att värna naturvärden i området, behöver Åsakullen, strax söder 
om Brunnsnäsområdet, avsättas för ett nytt friluftsområde. Detta begränsar 
exploateringsmöjligheterna i Brunnsnäsområdet som därför koncentreras till 
jordbruksmarken.  
 

I Ulricehamns tätort föreslås sammanfattningsvis en bebyggelseutveckling i alla väderstreck. 
I vissa fall begränsas bebyggelseutvecklingen av andra mostsående intressen och barriärer 
och i andra fall av resursutnyttjande så som tillgång till infrastruktur och service. En allt för 
kraftig expansion i endast en extern riktning kommer leda till tillgänglighetsproblem med 
avseende på gång- och cykel och motverka en sammanhållen struktur.  
 
Den förtätning som föreslås i översiktsplanen är inte tillräcklig för att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder i Ulricehamns tätort. En allt för kraftig förtätning skulle 
innebära skada på kulturmiljövärden och på grön infrastruktur.   
 



Strategisk miljöbedömning & miljökonsekvensbeskrivning 
 

 
 
 
 

28 

Utifrån detta görs bedömningen att den jordbruksmark som föreslås ianspråktas är 
nödvändig för att tillgodose lokala befolkningsmål och det allmänna intresset om en 
utveckling av bostadsbeståndet.  
 
Härmed anser kommunen att alternativlokaliseringar är utredda. 
 

Timmele 

Bebyggelseutveckling i Timmele är inte möjlig utan att ta jordbruksmark i anspråk. Österut 
begränsas utvecklingen av Ätran. I väster finns en begränsad möjlighet till utbyggnad på 
skogsmark som en fortsättning på vägen Hagaliden. I detta område finns dock stora 
kulturmiljövärden med många fornlämningar. Länsstyrelsen bedömde området som 
olämpligt för exploatering i samrådsversionen av denna översiktsplan. I resterande 
riktningar innebär exploatering antingen ianspråktagande av jordbruksmark eller skada på 
kulturmiljön och riksvärdena för riksintressena för både friluftslivet och kulturmiljön. 
 
Förtätning föreslås i Timmele. Möjligheten till förtätning i Timmele är dock begränsad och 
inte tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.  
 
De föreslagna områdena Lena och Timmele norra är lokaliserade i närheten av service och 
kollektivtrafik.  
 
Timmele södra är lokaliserat i direkt anslutning till den kommunala servicen på orten. 
Området begränsas österut av översvämningsrisk och högt grundvatten. 
 
Ingrepp i fornlämningar minimeras också genom de föreslagna områdena.  
 
Härmed anser kommunen att alternativlokaliseringar är utredda.  
 

Blidsberg 

Bebyggelseutveckling i Blidsberg är i stort sett inte möjlig utan att ta jordbruksmark i 
anspråk. Österut begränsas utvecklingen av Ätran. I nordlig och sydlig riktning kräver 
bebyggelseutveckling ianspråktagande av jordbruksmark. I västlig riktning finns möjligheter 
till utbyggnad som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark. Detta hade däremot 
inneburit ett något sämre utnyttjande av befintlig infrastruktur men är en möjlig 
utvecklingsmöjlighet på längre sikt.  
 
Förtätning föreslås i Blidsberg. Möjligheten till förtätning i Blidsberg är dock begränsad och 
inte tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 
I det föreslagna området Blidsberg västra ianspråktas i huvudsak skogsmark. Delar av 
området innehåller jordbruksmark. I vägledningen för området framgår att disponering av 
området ska ske så att skogsmarken ianspråktas i första hand, och jordbruksmarken i sista 
hand. Området utgör en fortsättning på ett befintligt bostadsområde och på en befintlig men 
inte fullt utbyggd detaljplan.  
 
I översiktsplanen föreslås en begränsad utbyggnad av det befintliga verksamhetsområdet 
Alarp. Merparten av utbyggnaden föreslås inom befintlig detaljplan och en mindre del 
föreslås utanför detaljplan på jordbruksmark. Idag finns relativt sett många 
industriverksamheter i Blidsberg. Utvecklingsmöjligheter för dessa och etablering av nya 
bedöms som nödvändigt för ortens fortlevnad.  
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Utveckling av verksamheter föreslogs i samrådsversionen av översiktsplanen i norra delen av 
Blidsberg. Området togs bort inför granskningen eftersom Länsstyrelsen bedömde det som 
olämpligt för exploatering i samrådsversionen av denna översiktsplan. Området berörde till 
större del betesmark som utifrån analyser av tidigare inventeringsunderlag bildar en 
värdekärna för gräsmarker och kan antas ha höga biologiska värden. 
 
Annan omgivande mark utgörs också av jordbruksmark varav många platser innehåller 
fornlämningar. Den föreslagna platsen för nya verksamheter bedöms som mest lämplig 
eftersom den utnyttjar befintlig infrastruktur då den minskar risken för ökade och mer 
geografiskt utspridda störningar från verksamheterna. 
 

Marbäck 

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Marbäck har koncentrerats i centrala lägen för att 
utnyttja befintlig infrastruktur och service. Merparten av denna föreslås på skogsmark. Ett 
mindre område för cirka tio småhus föreslås på jordbruksmark i den mest centrala delen av 
Marbäck. I översiktsplanen är området det enda i Marbäck som föreslås för exploatering på 
jordbruksmark. Området bedöms som viktigt givet dess centrala läge och närhet till 
kommunal service. Alternativa platser hade alltså inneburit ianspråktagande av 
jordbruksmark eller skogsmark i mindre centrala lägen.  
 
All exploatering väster om Ulricehamnsvägen och befintlig bebyggelse innebär exploatering 
av jordbruksmark.  
 
Förtätning föreslås i Marbäck. Möjligheten till förtätning i Marbäck är dock begränsad och 
inte tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 

Gällstad 

Bebyggelseutveckling i Gällstad är endast i begränsad omfattning möjlig utanför 
jordbruksmark. Skogsmark finns tillgänglig i ortens västra och östra delar medan 
jordbruksmarken främst koncentreras till de norra och södra delarna. Den i översiktsplanen 
föreslagna bebyggelseutvecklingen koncentreras i huvudsak i anslutning till de centrala 
delarna för att utnyttja centrala och kommunikativa lägen.  
 
Förtätning föreslås i Gällstad. Möjligheten till förtätning är dock begränsad och inte 
tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 
Den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Gällstad sker främst på redan detaljplanelagd mark. 
Det nya verksamhetsområdet Gällstad norra föreslås på jordbruksmark i ortens nordöstra 
del. Detta område omfattas av detaljplan och jordbruksmarken anses därför redan vara 
ianspråktagen.  
 
I ortens östra del föreslås området Gällstadgården för kommunal service i form av 
äldreboende och förskola, på jordbruksmark. Den föreslagna platsen bedöms som lämplig 
givet dess centrala läge med närhet till service, busshållplats, gång- och cykelväg samt att 
området bedömts ha den storlek som krävs för den kommunala service som föreslås där. 
Alternativa lokaliseringar bedöms hamna för långt ifrån Gällstad centrum och inte tillräckligt 
nära busshållplats och gång- och cykelväg. Därutöver har den tillräckliga arealen som den 
föreslagna bebyggelsen kräver inte identifierats på annan plats i anslutning till orten. 
Sammantaget görs därför bedömningen att jordbruksmarken behöver ianspråktas på platsen.   
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Hökerum 

Bebyggelseutvecklingen i Hökerum är till största delen möjlig att åstadkomma utanför 
jordbruksmark. Skogsmarken är främst koncentrerad till ortens sydvästra del. 
Jordbruksmarken finns i ortens östra, västra och norra delar. Merparten av 
bebyggelseutvecklingen i Hökerum föreslås ske i anslutning till befintlig bebyggelse och på 
skogsmark samt i form av omvandling av ett befintligt verksamhetsområde. Ett mindre 
område för cirka 10 småhus föreslås i de centrala delarna av orten.  
 
Förtätning föreslås i Hökerum. Möjligheten till förtätning är dock begränsad och inte 
tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 
I det föreslagna området Arnabo ianspråktas enbart jordbruksmark. Området bedöms 
behöva ianspråktas för att långsiktigt säkerställa bostadsförsörjningen i Hökerum. Området 
ligger därutöver i ett kommunikativt läge i direkt anslutning till busshållplats utmed 
Härnavägen.  
 
Alternativa lokaliseringar till Arnabo som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark 
återfinns på tre platser i Hökerum. Ett alternativ återfinns söder om Viskan utmed 
Boråsvägen. Detta område innehåller sumpskog och nyckelbiotop, ligger i anslutning till en 
avfallsdeponi och hade inneburit att ortens närströvområde delvis hade behövt ianspråktas. 
Av de anledningarna har området valts bort. Ett annat alternativ som studerats återfinns norr 
om Arnabo och Härnavägen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Området har valts 
bort då det är fornlämningstätt och delvis innehåller betesmarker med allmänna och 
särskilda värden.  
 

LIS-område Rånnaväg 12:1 

Förslaget innebär komplettering av befintlig småhusbebyggelse i anslutning till Rånnavägs 
tätort. Utveckling av befintlig tätort anses vara ett väsentligt samhällsintresse och får därmed 
uppföras på brukningsvärd jordbruksmark. Det föreslagna LIS-området har i dagsläget god 
infrastruktur med ett flertal vägar och ligger i ett bra kommunikativt läge utmed väg 1700. En 
alternativ lokalisering till det föreslagna LIS-området återfinns direkt öster om det 
intilliggande LIS-området Rånnaväg 17:1. Denna plats består av skogsmark som till största 
delen utgörs av sumpskog med höga naturvärden. Därutöver är området oexploaterat och 
ligger inte i anslutning till tätorten. Områden bedöms därför sammantaget vara mindre 
lämpligt för exploatering än Rånnaväg 12:1. Ytterligare en alternativ lokalisering som 
studerats är att istället föreslå LIS-området söder om Rånnaväg, vid Skattegårdsviken. Denna 
lokalisering hade inneburit ett större intrång i strandskyddet då området är helt oexploaterat. 
Därutöver ligger området i ett sämre kommunikativt läge än Rånnaväg 12:1. Sammantaget 
bedöms Rånnaväg 12:1 som det mest lämpliga alternativet i sammanhanget.  
 

LIS-område Yttre Åsunden Sjörred 

Förslaget innebär ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark i form av anläggandet 
av en golfbana. Detta ianspråktagande innebär ingen byggnation på själva jordbruksmarken 
och förstör således inte brukningsvärdet på denna. Alternativet till den föreslagna 
lokaliseringen vore att anlägga golfbana österut och ianspråkta skogsmark. Detta skulle 
innebära en större påverkan på den biologisk mångfalden än att ta jordbruksmarken i 
anspråk. Eftersom ianspråktagandet av jordbruksmarken inte innebär ett irreversibelt 
intrång bedöms det som lämpligt för den föreslagna golfverksamheten.  
 
 
 



Strategisk miljöbedömning & miljökonsekvensbeskrivning 
 

 
 
 
 

31 

LIS-område Vings Sjögården 

En begränsad del av jordbruksmarken inom området kommer troligtvis behöva ianspråktas 
för att lösa en VA-anläggning för befintlig och tillkommande bebyggelse. För 
bostadsbebyggelse får jordbruksmarken endast tas i anspråk när utrymme inte längre finns 
att bygga bostäder på annan mark inom området. Det är inte tekniskt lämpligt att lösa VA-
anläggningen inom skogsmarken i det föreslagna området. Dels är det hög förekomst av berg 
i denna del av området vilket gör det olämpligt för infiltration, dels är lutningsförhållandena 
sådana att skogsmarken är olämplig för en sådan anläggning. Mot denna bakgrund bedöms 
jordbruksmarken i det föreslagna området vara det enda lämpliga platsalternativet för en 
VA-anläggning och behöver således ianspråktas för det ändamålet.  

5.1.3 Utvinning av naturresurser 
Översiktsplanen har identifierat potentiella områden för bergtäkter. I dagsläget finns tre 
bergtäkter i drift i kommunen varav en är större.  

Vid öppnande av nya områden för bostäder och verksamheter eftersträvas massbalansering. 
Det är dock inte möjligt att göra detta fullt ut i alla lägen, varför överskott respektive 
underskott av massor kan uppstå. Överskottsmassor ska sorteras för att kunna återanvändas 
så långt det är möjligt. I samband med utbyggnad av industriområden vid Rönnåsen finns 
utrymme för anläggandet av en anläggning för schaktmassehantering.  

5.1.4 Konsekvenser 
När befolkningen ökar i kommunen ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på 
markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya bostäder och 
vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.  
 
De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna markanvändningen 
bedöms vara att förutsättningar för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar. Detta 
eftersom planen föreslår förtätning i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och 
cykelvägar, kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, etcetera. En utbyggnad av bostäder och 
verksamhetslokaler i kollektivtrafiknära lägen ger goda förutsättningar för resande med 
kollektivtrafik.  
 
Tillväxt och utvidgning i enlighet med översiktsplanen ger en negativ påverkan på vattnet 
som en naturresurs. För att den påverkan inte ska strida mot miljömålen och kraven i 
vattendirektiven, i vilka det krävs att miljökvalitetsnormerna inte försämras och att 
planeringen ska förbättra vattenkvaliteten, måste vägledningarna i översiktsplanen noggrant 
följas.  
 
En full utbyggnad enligt översiktsplanen skulle innebära att mindre än 0,37 procent av den 
totala arealen jordbruksmark inom kommunen tas i anspråk. I centralorten, där den största 
andelen av den föreslagna exploateringen väntas ske, är andelen högre med cirka 18 procent. 
Vid en total utbyggnad av bostäder i centralorten hamnar 90 procent av den föreslagna 
bebyggelsen utanför jordbruksmark. Utifrån detta resultat kan bedömningen göras att 
konsekvenserna är små i ett helhetsperspektiv. Detta tyder även på att alternativlokalisering 
är prövad och vald där så är möjligt.  
 
Den jordbruksmark som tas i anspråk i tätorterna och staden ligger i huvudsak så till att det 
sker ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur som vägar och VA. Alternativet är att 
nyttja skogsmark som ligger mera otillgängligt och mindre resurseffektivt till. Det ger en 
större miljöpåverkan genom ökad resursanvändning och resor.  
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Där ianspråktagande av jordbruksmark trots allt föreslås har sådan mark där man undviker 
fler värden, såsom kultur ,- natur- och friluftsvärden, prioriterats. Detta gäller framförallt i 
Ätradalen där ianspråktagande av jordbruksmark är en förutsättning för tätortsutveckling.  
 
Den bostadsutbyggnad och etablering på landsbygden som föreslås ger inte några avgörande 
negativa konsekvenser. En utveckling är i stället ofta avgörande för att kunna hålla 
jordbruksmarken i drift. 
 
Sammanfattningsvis stöder översiktsplanen en god hantering av resurser i samband med 
utvinning från bergtäkter.   

 Vattenmiljö 
Vattnet fungerar som recipient för avloppsvatten från kommunens reningsverk samt som 
recipient för dagvatten från bebyggd mark.  
 
Alla undersökta grundvattenförekomster i kommunen har god status. Allt kommunalt 
dricksvatten baseras på grundvatten. Den ekologiska statusen vägs samman utifrån fasta 
principer enligt HVMFS 2019:25. Den ekologiska statusen på kommunens 
ytvattenförekomster varierar. Dock har merparten av ytvattenförekomsterna måttlig status.  
 
Vandringshinder är den enskilt största faktorn som påverkar bedömningen. När det gäller 
vandringshinder i vatten har kommunen begränsade möjligheter att påverka. Alla åtgärder 
som kommunen gör i vattendrag bör underlätta för växter och djur att få en bättre möjlighet 
att spridas och vandra i vattendragen.  
 
Det finns en övergödningsproblematik kopplat till sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden, Lönern, 
Strängseredssjön, Rånnavägssjön, Bystadssjön och Sämsjön. Orsakerna till 
övergödningsproblematiken varierar mellan sjöarna. Bristande syrehalter i Yttre Åsundens 
djuphåla kan påverka statusen för vattendraget. Detta har begränsad betydelse eftersom 
djuphålan är liten i förhållande till sjöns totala yta och de grunda områdena. Syrebrist i en 
sådan avgränsad djuphåla kan vara naturlig.  
 
I de sydöstra delarna av kommunen finns en försurningsproblematik som i dagsläget 
åtgärdas via kalkning i sjöarna Trehörningen, Surströmmasjön och Vallsjön. 
 
Kommunen omfattas av och ska följa det åtgärdsprogram som är framtaget av Västerhavets 
vattendistrikt med stöd i miljökvalitetsnormerna för vatten. I programmet finns ett antal 
punkter som syftar till att uppnå en god status i vattenförekomsterna.  
 
Översiktsplanen förespråkar att kommunen, i sin planering, ska utgå från 
miljökvalitetsnormerna och inte föreslå åtgärder som kan försämra statusen hos 
vattenförekomster. Kommunens planering ska istället syfta till att förbättra statusen hos de 
vattenförekomster där statusen är sämre än god.   
 
Kapaciteten i kommunens befintliga vattenverk och avloppsreningsverk är tillräcklig för att 
klara nuvarande belastning. För att klara kommunens tillväxtmål kommer ett nytt 
reningsverk att behöva byggas i centralorten till 2030. Här finns plats avsatt i 
översiktsplanen. Den närmaste tioårsperioden klarar befintligt reningsverk en utveckling 
enligt befolkningsprognosen. Det finns en viss diskrepans mellan prognos och maximalt 
möjliga bostäder i de av översiktsplanen föreslagna områdena för ny bebyggelse. 
Översiktsplanen kommer genomföras under många år och har en tidshorisont fram till 2040. 
Därmed kommer det nya reningsverket med högre kapacitet vara i bruk i tid för att 
möjliggöra full utbyggnad.  
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Vid en nybyggnad av reningsverk beräknas belastningen på Åsunden minska när det gäller 
kväve jämfört med dagsläget. En viss ökning långsiktigt kan förväntas när det gäller fosfor 
och organiska ämnen (BOD), dock med en väldigt långsam takt. 
  

 
Figur 8. Kartan visar ekologisk status för vattendrag och sjöar och kemisk status för grundvattenförekomster. 
Ljusblått- god, gult- måttlig, rött- otillfredsställande. Mörkblå kontur- god kemisk status grundvattenförekomst.  

5.2.1 Konsekvenser 
En viss påverkan från avloppsreningsverk på vattenkvaliteten förekommer i dagsläget. Detta 
gäller främst i Åsunden som är recipient för huvuddelen av det renade avloppsvattnet från 
kommunala anläggningar. Ulricehamns tillväxt bedöms dock inte ge försämrade 
vattenkvaliteter och miljökvalitetsnormer i sjön Åsunden vare sig från direkta utsläpp från 
reningsverk, bräddning eller dagvatten. Bebyggelseutvecklingens påverkan på 
vattenkvaliteten ska följas upp.  
 
Den strategiska VA-planen säkerställer att provtagning avseende föroreningar i Åsunden ska 
göras. När det gäller övriga sjöar med måttlig eller otillfredsställande miljökvalitet har 
översiktsplanen liten påverkan. Andra faktorer styr istället mer. Sammanfattningsvis stöder 
planen en god vattenmiljö.  
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 Blågrön infrastruktur 
I planen visas den gröna infrastrukturen i form av värdekärnor för skyddsvärda träd, 
värdekärnor för ängs- och betesmarker, gröna kilar och artrika vägkanter. Planen visar 
därutöver var potentiella barriäreffekter kan uppstå. 
 
Planen noterar att Ulricehamn är en kommun med mycket grönska. Denna besitter kvaliteter 
för rekreation, fritidsaktiviteter, klimatet och den biologiska mångfalden. Naturen ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen man bor. En förutsättning för detta är att värna 
om naturen och dess funktioner. Exempel på åtgärder i översiktsplanen är att sträva efter att 
hålla ihop viktiga stråk för grönska och vatten. Detta kan göras bland annat genom att bygga 
nytt inom och i direkt anslutning till befintliga tätorter. I centralorten föreslås förtätning ske 
parallellt med utveckling och värnande av gröna miljöer i en annars tät bebyggelsestruktur. 
Det kan noteras att de gröna stråken är gränsöverskridande, vilket innebär att kommunens 
agerande påverkar och påverkas av andra, och då främst av grannkommunerna.  
 
Översiktsplanen förespråkar att exploatering så långt det är möjligt ska undvikas inom 
värdekärnor för skyddsvärda träd. I de fall som exploatering görs ska detta ske med 
varsamhet genom att disponeringen i ett sådant område görs på ett sätt som minimerar 
negativ påverkan på de höga ekologiska bevarandevärdena och som så långt det är möjligt 
värnar skyddsvärda träd. Vid ett eventuellt intrång ska kompensationsåtgärder vidtas. Om 
skada på en värdekärna riskeras eller uppstår i samband med intrång, måste detta motiveras 
av att den vidtagna åtgärden utgörs av ett viktigt intresse. Stråk bestående av värdekärnor 
utgör en viktig struktur inom och mellan värdetrakter för lövskog. Strukturerna ska så långt 
det är möjligt värnas. Kommunen ska därutöver sköta och bruka banvallen så att den 
fungerar som spridningsväg för arter.  
 
Värdekärnor för ängs- och betesmarker ska skyddas och intrång ska undvikas, viket stöds av 
planen och dess vägledningar. 
 
I de fall ett föreslaget område för exploatering helt eller delvis omfattas av en värdekärna för 
skyddsvärda träd och/eller värdekärna för ängs- och betesmarker hanteras detta i 
vägledningen för respektive föreslaget område. För exploatering som föreslås inom 
värdekärnor för skyddsvärda träd framgår det i vägledningarna att naturvärdesinventeringar 
ska göras och att disponeringen av ny bebyggelse ska ske på ett sätt som minimerar negativ 
påverkan på de värden som avses skyddas och som, så långt det är möjligt, värnar 
skyddsvärda träd. För exploatering som föreslås inom värdekärnor för ängs- och betesmarker 
framgår det att intrång i värdekärnan så långt det är möjligt ska undvikas. I det fall intrång 
sker ska det göras på ett sätt som minimerar negativ påverkan på värdekärnans höga 
naturvärden och funktion.  
 
Översiktsplanen stödjer utveckling och skydd av artrika vägkanter. Längs banvallen som 
sträcker sig i nord-sydlig och östlig riktning finns möjligheter att stärka dessa strukturer. 
 
Målsättningen med att hantera värdekärnorna i respektive exploateringsområde är att, så 
långt det är möjligt, värna varje enskild värdekärna och, som helhet, dess strukturer och 
funktion för den gröna infrastrukturen. 
 
Gröna kilar har väsentliga funktioner för den gröna infrastrukturen. Dessa funktioner 
säkerställs av planen med dess vägledningar. Det framgår i översiktsplanen att 
naturvärdesinventeringar ska göras i samband med exploatering som särskilt kan påverka 
naturvärden och gröna kilar. Vid inventeringar och hänsynstagande ska de arter och 
organismgrupper som kommunen har ett extra ansvar för särskilt beaktas. Dessa arter pekas 



Strategisk miljöbedömning & miljökonsekvensbeskrivning 
 

 
 
 
 

35 

ut i kommunens Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 
(2020).  
 
Översiktsplanen ger genom vägledningarna möjlighet att stärka och utveckla den blågröna 
infrastrukturen i planarbeten och skötsel av kommunal mark.  
 
Kommunen har låtit ta fram en utredning om den gröna infrastrukturen. Denna stämmer väl 
överens med Regional handlingsplan för grön infrastruktur (2019), och ligger till grund för 
avsnittet om blågrön infrastruktur i översiktsplanen.  
 
Länsstyrelsen arbetar i skrivande stund med att ta fram kartverktyget Planeringsunderlag 
för grön infrastruktur i översiktsplan. Detta kommer utgöra ett viktigt underlag i 
kommande planeringsprocesser. 

5.3.1 Konsekvenser 
Med identifieringen av viktiga stråk och samband, tillsammans med vägledningar, ger 
översiktsplanen förutsättningar att bevara och utveckla dessa stråk. Effekterna av vad som 
görs i Ulricehamn har påverkan utanför kommunen, och på samma sätt har åtgärder i 
grannkommunerna effekter på Ulricehamns kommun. Planen noterar och poängterar 
funktionen i stråken, före dess utbredning i kartan. Detta ger en flexibilitet som är nödvändig 
för att kunna klara olika mål i olika skalor. Planen sätter dock höga ambitioner som kräver 
kunskap och åtgärder i de områden där barriärer finns. 
 
Större infrastrukturprojekt som motorväg och järnväg har ofta stora effekter på den gröna 
infrastrukturen då de är svårpasserade för djur och människor. Blågrön infrastruktur fanns 
inte med som beskrivet område i tidigare översiktsplan, varför förslaget är tydligt bättre än 
nollalternativet. 
 
Med översiktsplanen bör den blågröna infrastrukturen utvecklas och ge positiv effekt på den 
biologiska mångfalden. Denna bedömning gäller främst på den lokala skalan. På regional 
nivå är det fortfarande mer oklart, dock ger översiktsplanen förutsättningar för en förbättring 
och en strukturerad avvägning. Under förutsättning att översiktsplanens vägledningar följs 
bedöms de negativa effekterna på värdekärnorna bli begränsade.  

 Luftmiljö  
Ulricehamn deltar i Luftvårdförbundet för västra Sverige (Luft i Väst). Förbundet samordnar 
mätningar och beräkningar av luftföroreningar. Generellt är luftkvaliteten i Ulricehamn bra, 
och väntas fortsatt klara miljökvalitetsnormer inom kommunen för samtliga luftföroreningar 
som mäts eller beräknas. 
 
Översiktsplanen förespråkar att det i de mest trafikerade lägena i centralorten bör tas hänsyn 
till luftföroreningar. Luftintag kan behöva styras till innergårdar. I samband med 
detaljplanering som syftar till förtätning i trafikutsatta lägen bör behovet av en 
spridningsberäkning beaktas för att kontrollera om miljökvalitetsnormerna för luft klaras. 

5.4.1 Konsekvenser 
Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att vistas på 
samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler 
människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En 
förtätning i centrum kan också leda till mer trafik lokalt. I de allra mest utsatta lägena kan 
förtätning medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö. Det är 
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därför viktigt att i planprocessen bevaka och motverka negativa konsekvenser, viket stöds i 
vägledningarna för utsatta områden. Exempelvis motverkar en god grönstruktur dålig 
luftmiljö. Andra val som gjorts i planen som påverkar luftkvaliteten positivt är att lokalisera 
verksamheter som skyddszon mellan motorväg och bostäder i Karlsnäs och att prioritera 
gångtrafik före bilar i centrum. 

 Buller 
En bullerutredning för Ulricehamns kommun är framtagen. Denna visar på bullerutsatta 
lägen i anslutning till vägar. Drygt 2 200 personer exponeras för ekvivalenta bullernivåer 
över 55 dB(A) vid fasad från enbart kommunala gator.  
 
Översiktsplanen förespråkar att gällande riktvärden för buller klaras i samband med 
exploatering. I de mest exponerade lägena kan avsteg behöva göras. Detta ska i så fall 
bedömas från fall till fall.  

5.5.1 Konsekvenser 
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya 
bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär samtidigt 
förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från vägtrafik totalt 
sett kan minska. Det är därför viktigt att i planprocessen bevaka och motverka negativa 
konsekvenser, viket stöds i vägledningarna för potentiellt utsatta områden. Exempelvis 
motverkas en dålig ljudmiljö av god grönstruktur. Andra val i planförslaget som påverkar 
ljudmiljön positivt är att lokalisera verksamheter som skyddszon mellan motorväg och 
bostäder i Karlsnäs och att prioritera gångtrafik före bilar i centrum. 

 Risk 
I detta avsnitt bedöms riskerna som hanteras i översiktsplanen, samt konsekvenserna av 
dessa risker. Riskerna är främst förknippade med transport av farligt gods, farliga 
industriverksamheter, så kallade Sevesoverksamheter, och risker kopplade till skyfall och 
erosion.  
 
Planen tydliggör där speciella hänsyn i lov och detaljplanering krävs när det gäller farligt 
gods och farlig industriverksamhet.  
 
Områden för ras, skred och erosion samt områden där översvämning till följd av skyfall kan 
riskeras är identifierade i planen. Dessa frågor är blir allt mera aktuella i takt med de 
förväntade klimatförändringarna. Vid detaljplanering och bygglov är det viktigt att följa 
framtagna vägledningar för att undvika negativa konsekvenser.  
 
Vid omvandling av industri och verksamhetsområden till stadsmiljöer och bostäder kommer 
mark med risk för att vara förorenad att tas i anspråk. I planen finns det inventerade 
områden och verksamheter, men det kan upptäckas okända föroreningar som måste 
hanteras. Dessa frågor behandlas alltid i detaljplaneläggning och vid bygglov. 
Sammanfattningsvis stöder planen en god markmiljö. 

5.6.1 Konsekvenser 
Sammantaget bedöms inte riskerna öka i det aktuella planförslaget i förhållande till 

nollalternativet. 
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 Naturvärden  
I kommunen finns många områden med mycket höga naturvärden, såväl ur ett kommunalt 
som nationellt och internationellt perspektiv. Kommunen är en typisk skogs- och 
mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra dalgångar med betesmarker, lövskogar, 
stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik flora och fauna. 
 
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet och 
herrgårdsmiljöerna kring Åsundensjöarna med lövskogar. Det typiska odlingslandskapet i 
kommunen är småskaliga ängs- och hagmarker som helt eller delvis omges av 
grandominerad skogsmark. Odlingslandskapet måste skötas för att naturvärdena ska bestå. 
Värdena är starkt hotade av igenväxning, granplantering och rationalisering i jordbruket. 
 
Ofta sammanfaller friluftsliv, turism, kultur och naturvärden med varandra. Detta gör att en 
balans måste sökas mellan dessa områden. Långsiktigt kommer det att behövas mer kunskap 
för att göra denna balans hållbar. Exempelvis bör effekterna och behoven för det rörliga 
friluftslivet vid Åsundens norra delar belysas. Denna fråga regleras i 
strandskyddsbestämmelser. Ökade fritidsbåtsaktiviteter på sjön, vilken effekt kan den ha på 
vattenkvalitet och djurliv, en ökad befolknings behov av fritidsområden kontra plats för 
bostäder, är exempel på frågor som behöver belysas i kommande planeringsstrategi.  
 
I översiktsplanen föreslås ett större antal områden för bebyggelse inom strandskyddet. 
Översiktsplanen säkerställer att allmänhetens tillgång till det direkta strandområdet inte 
försämras i något av dessa områden. Intrånget i strandskyddet har begränsats även för att 
minimera negativa konsekvenser på känsliga biotoper.  

5.7.1 Konsekvenser 
Genom att bevara och sköta områden med höga naturvärden kan vi lämna efter oss ett natur- 
och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska mångfalden. Den blågröna 
infrastrukturen är mycket viktig att värna och utveckla för att säkerställa naturvärden i både 
närmiljön och i den stora skalan regionalt.  

Planens utvecklingsstrategier värnar biologisk mångfald och naturvärden i kommunen. De 
ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls och invånarna ska fortsatt ha 
tillgång till kvalitativa grönområden som utvecklas över tid. 
 
Översiktsplanens förslag på LIS-områden är begränsade till antalet och ytmässigt mindre än i 
nollalternativet, vilket gör att konsekvenserna på strandskyddet bedöms som marginella. 

 Kulturmiljö  
När det gäller kulturmiljövärdena går det att i Ulricehamns kommun urskilja främst tre 
områdestyper: fornlämningsområden, staden med sin historia och landsbygdsmiljöer med 
herrgårdsmiljöerna. Ofta sammanfaller dessa områden. 
 
Kulturmiljöområden är ofta länkade till områden med fornlämningar och till 
landsbygdsmiljöer med aktivt jordbruk. Helheten med landskapet, bebyggelsen och miljön 
ska ses som en tillgång att vårda, använda och utveckla.  
 
Väsentligt för kulturmiljö i Ulricehamns centralort är att kunna följa stadens utveckling från 
medeltiden till nutid. Helhetsbilden med viktiga årsringar där bebyggelsen vuxit fram, som är 
synliga och tydliga med hela miljöer samt särskilt värdefulla byggnader, är viktiga att ta 
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tillvara och utveckla. Riksintresset för kulturmiljövård är styrande både direkt i stadskärnans 
fasta fornlämning men påverkar även kvarteren kring denna. 
 
Gårdarna kring sjön och liknande miljöer är viktiga för turism, kulturmiljö, naturvård och 
biologisk mångfald. Översiktsplanen ger förutsättningar att utveckla besöksnäring med 
respekt för den specifika platsens bebyggelse- och naturmiljö.  
 
I planen medges ny bebyggelse och centrumutveckling inom områden med höga 
kulturmiljövärden. Områdena är avgränsade så att värdebärande uttryck för riksintresset 
omfattas i väldigt låg grad. Eventuella åtgärder ska göras på sådant sätt att skadorna på 
kulturmiljövärdena inte blir större än vad som är nödvändigt. Ingreppen i kulturmiljön ska 
stå i proportion till den åtgärd som vidtas. Särdragen i centrumkärnans stadsstruktur och 
utformningen av byggnader ska bevaras. Nuvarande bebyggelse och gatustruktur ska bevaras 
för att bidra till att varje tidsepok blir läsbar. 
 
I planen ställer sig också kommunen positiv till byggnation på landsbygden. Att människor 
lever och att verksamhet kan bedrivas i hela kommunen kan stärka besöks- och 
turismnäringen, jordbruket samt verka för att bevara och utveckla ett rikt kulturlandskap. 
För åtgärder som riskerar att skada kulturmiljön ska försiktighetsprincipen appliceras. 
Nyttan av åtgärden ska noga övervägas mot de skador som åtgärden kan åsamka.  

5.8.1 Konsekvenser 
Förtätning av redan bebyggd miljö inom eller i anslutning till riksintressanta miljöer kan 
medföra att historiska samband mellan förekommande bebyggelse och deras läge i 
landskapet bryts och därmed minska förståelsen för områdets historia. Påverkan på 
fornlämningar kan medföra att förståelsen för landskapets kulturhistoriska sammanhang 
förloras. Samtidigt finns det möjligheter att i samband med bebyggelseutveckling förstärka 
kulturmiljövärden genom att anpassa bebyggelsens utförande och placering.  
 
Det som i översiktsplanen främst bedöms påverka riksintresse för kulturmiljövården i 
Ulricehamn är ny bebyggelse och centrumutveckling i Ulricehamns tätort. Ny bebyggelse i 
anslutning till Ulricehamns stadskärna bedöms ha störst sannolikhet att påtagligt skada 
riksintressets visuella samband. Det blir i dessa områden särskilt viktigt att ny bebyggelse 
förhåller sig till den befintliga bebyggelsens skala, volym och placering så att riksintressets 
värdebärande uttryck bevaras. En stadsutveckling som förhåller till befintlig bebyggelses 
skala, volym och placering har potential att inte medföra negativa konsekvenser för 
kulturmiljö.  
 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på riksintressena och landskapsbilden bli begränsade 
då ny bebyggelse i första hand planeras i anslutning till eller inom befintliga 
bebyggelsestrukturer. Översiktsplanen föreslår ny bebyggelse inom riksintressena i en 
begränsad omfattning som bedöms ha mindre betydelse för riksintressena som helhet, under 
förutsättning att översiktsplanens vägledningar följs. Planen stödjer bevarande och 
utveckling av kulturmiljön. Denna bedöms inte påverkas mer än marginellt förutsatt att 
vägledningarna följs.  

 Vindkraft 
Vindkraftsplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida vindkraftutbyggnad i 
Ulricehamns kommun och därmed ett led i arbetet med att långsiktigt ställa om 
energiförsörjningen i Sverige.  
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I översiktsplanen föreslås tre möjliga lägen på land med relativt liten risk för störningar. Att 
klarlägga vilka områden som ska prioriteras för vindkraft är huvudsyftet med kommunens 
vindkraftsplan samt att redovisa vilka politiska ställningstaganden som gjorts avseende 
vindkraftsutbyggnad i kommunen. 

Vindparksetableringar har i planen ansetts vara lämpliga i områden där ett antal kriterier 
samstämmer med varandra. Dessa kriterier är: 

• Områden med en årsmedelvind på mer än 6,5 m/s på 103 meters höjd över 
nollplansförskjutningen anses erbjuda grundläggande förutsättningar för 
vindkraftsetablering.  

• Avstånd mellan vindkraftverk och bostadsbebyggelse ska vara 800 meter. 

• Ett minsta skyddsavstånd på 750 meter har tillämpats till Natura 2000 och 
naturreservat. 

• Ett minsta skyddsavstånd på 500 meter har tillämpats till djur- och 
växtskyddsområden och biotopskyddsområden. 

• En skyddszon har tillämpats för Komosse. Denna uppgår till 2,5 kilometer i norra 
ändan som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. 

• Områden som bedöms ha potential att rymma fyra verk eller fler. 

• Stora opåverkade och tysta områden undantas vid utpekandet av nya områden. 

• Vindkraftsetableringar anses vara olämpliga närmare större vägar än 300 meter. 

• Ytor som definierats som utbyggnadsområden för bostäder eller verksamheter i 
kommunens översiktsplan utgår. 

• Sjöar och skyddsvärda våtmarker undantas från tänkbara områden för etablering av 
vindkraft i kommunen. 

5.9.1 Konsekvenser  
Utbyggnad av vindkraft kan påverka både fauna och flora. Vad gäller floran bör negativa 
konsekvenser ganska enkelt kunna undvikas genom god planering med hänsyn till 
markbundna naturvärden. Riskerna för påverkan bedöms framförallt bestå av 
ledningsdragning och vägdragning. Vad gäller fauna är det framförallt flygande organismer 
som kan råka illa ut genom kollisioner. Det gäller exempelvis fåglar och fladdermöss där 
kollisioner är kända problem. Mindre känt är hur insektsfaunan kan påverkas 
 
Vindkraftsområden föreslås uteslutande på höjder beväxta med barrskog. Dessa platser torde 
utgöra lågriskområden för fladdermöss. I Ulricehamns kommun förekommer ett relativt stort 
och samlat streck med fladdermöss längs Ätradalen både vår- och höst. I övrigt är lite känt 
om flyttrörelser.  
 
Det förslag som anges i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan 
på växt- och djurliv. Påverkan på landskapsbilden anses vara godtagbar; detta även med 
tanke på skyddszonen runt Komosse som planen föreslår. Vissa risker finns dock, och dessa 
måste följas upp i samband med prövning av vindkraft framöver. Vindkraft kan dock 
innebära förändringar av exempelvis fladdermössens rörelsemönster varför uppföljande 
studier av fladdermöss bör göras även efter att vindkraftsparker byggts. Även fågelfaunan 
kan förändras. Exempelvis kan nya häckningsplatser för rovfåglar uppstå när till exempel 
förekomst av örnar och glador ökar i Syd- och Mellansverige. Det går alltså inte helt att 
förutsäga konsekvenserna för fågelfaunan inom ramen för denna plan. Inga 
vindkraftsområden föreslås i Ätradalen.  

Natura 2000-områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagna områden för 
vindkraftsparker. Runt Komosse föreslår planen en skyddszon på 2,5 kilometer i norra änden 
som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. 
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Förslaget i vindkraftsplanen bedöms innebära en låg risk för negativ påverkan på människors 
hälsa i form av störningar från buller, ljus och isavkastning. En viss negativ upplevelse av 
vindkraftens påverkan på människors livsmiljö i form av visuell närvaro i landskapet kan inte 
uteslutas. 

 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla de produkter, funktioner och tjänster som naturens ekosystem 
skapar och vi människor tar del av, och som därigenom bidrar till vårt välbefinnande. I takt 
med ett ökat bostadsbyggande ökar också behovet av grönytor både för människors 
rekreation och för att avlasta tekniska system vid hantering av vattenflöden med mera. Då 
största delen av den föreslagna utvecklingen sker i och kring centralorten, görs här en 
bedömning av översiktsplanens påverkan på de ekosystemtjänster som återfinns där. Nedan 
följer en kortfattad sammanfattning av de värden som identifierats genom kartläggningen i 
Ulricehamns närområde. 

Den stödjande ekosystemtjänsten biologisk mångfald 
De biologiska värdena i Ulricehamn grundar sig i Åsunden och Ätrans dalgång som utgör 
viktiga ekologiskt stråk med hög täthet av biologiskt rika lövskogsmiljöer, betesmarker och 
odlingslandskap. De mest unika karaktärsdragen är kopplade till ekskogar kring Åsunden 
och de stäppartade torrängarna i Ätrans dalgång. Höglandet består huvudsakligen av 
produktionsbarrskogar med vissa inslag av våtmarker som har betydelse för den biologiska 
mångfalden och bidrar till naturvärden. 
 
Konsekvenser 
De exploateringar som föreslås i översiktsplanen undviker i stor utsträckning att påverka 
denna ekosystemtjänst negativt. Det finns dock några få områden där viss påverkan kan ske 
och där naturvärdesinventering och ekosystemtjänstanalys ska göras i samband med 
detaljplanering. Sammanfattningsvis bedöms därför de negativa konsekvenserna på biologisk 
mångfald bli små. 
 
Ett stärkande av den blågröna infrastrukturen bedöms ge en positiv effekt på biologisk 
mångfald över tid.   

Försörjande ekosystemtjänster 
Den huvudsakliga naturresursen kring Ulricehamn utgörs av skogsproduktion i form av 
barrskogsmiljöer. Skogarna innehåller också bär och svamp. Ätradalen erbjuder en viktig 
resurs i form av grundvatten samt åker och odlingslandskap. Odlingslandskap finns också i 
de mer småbrutna miljöerna kring Brunn och Marbäck. 
 
Konsekvenser 
Den exploatering som föreslås i översiktsplanen bedöms ge störst negativ påverkan på 
skogsproduktion i form av barrskogsmiljöer. Sådan typ av produktionsskog som ianspråktas 
bedöms dock ha låga naturvärden. Detta innebär att andra skogsekosystemtjänster som bär, 
svamp, jakt och fiske påverkas i mindre grad. 

En full utbyggnad enligt översiktsplanen skulle innebära att mindre än 0,37 procent av den 
totala arealen jordbruksmark inom kommunen tas i anspråk.  

Innan exploatering inom av översiktsplanen utpekad brukningsvärd jordbruksmark ska en 
bedömning göras utifrån markens läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar för att avgöra 
om platsen är lämpad för jordbruksproduktion. Exempelvis arealens storlek och lutning.  
Övriga förutsättningar kan utgöras av biotopskydd och andra naturvärden.  
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Detta ianspråktagande av jordbruksmark bedöms ge en mycket marginell negativ påverkan 
på denna ekosystemtjänst. 

Vattenreglerande ekosystemtjänster 
Skogsmarkerna på höglandet utgörs av jordarter med god infiltrerande förmåga medan 
Ätradalen består av finkornigare material med något sämre genomsläpplighet. Ätrans 
meandring bidrar dock till att utjämna vattenflöden och potentiellt också till vattenrening 
genom att sänka flödeshastigheten. Flera våtmarker kring staden och svämplan vid 
vattendragen har också kapacitet att hålla och rena vatten. Flödesreglering och vattenrening 
påverkar i första hand Åsundens vattenkvalitet och vattennivåer. Det är främst områden med 
stora hårdgjorda ytor, exempelvis verksamhetsområden, som belastar sin omgivning med 
överskottsvatten. 
 
Konsekvenser 
De de vattenreglerande ekosystemtjänsterna bedöms inte påverkas annat än gällande 
hårdgörande av mark. Våtmarker och svämplan föreslås exploateras ytterst marginellt medan 
andelen hårdgjord mark förväntas öka. För att motverka negativa konsekvenser på de 
vattenreglerande ekosystemtjänsterna har kommunen i översiktsplanen identifierat områden 
där översvämningsrisker är störst i samband med skyfall och höga flöden. För dessa områden 
ges vägledning för hantering av riskerna i samband med bygglov och planarbete. Närmare 
vägledning för hantering av utformning av dagvattensystemet finns i dokumentet Delplaner 
– Strategisk VA-plan.  

Luftreglerande ekosystemtjänster 
Ulricehamns gröna lungor utgörs av de större barrskogsområdena i öster vilka ger goda 
förutsättningar för parkbris, det vill säga luftutbyte mellan staden och omgivningen. Det är 
dock inne i staden och längs med mer trafikerade vägar som behovet av luftrenande och 
bullerdämpande grönska är som störst. Tillgången till gröna miljöer bedöms dock som 
relativt god i tätorten. 
 
Konsekvenser  
Konsekvenserna på de luftreglerande ekosystemtjänsterna bedöms stärkas genom 
översiktsplanen då förslaget säkerställer bevarandet av alléer och funktionerna i stadens 
gröna kilar, vilket ökar de luftreglerande ekosystemtjänsterna jämfört med idag.  

Kulturella ekosystemtjänster 
Landskapet kring staden har stora kvaliteter som grundar sig i det riksintressanta 
odlingslandskapet kring Ätrans dalgång, vattenkontakten vid sjön Åsunden, upplevelse av 
djupa skogar kring tätorten och de småbrutna kulturbygderna vid Brunn och Marbäck. 
Ulricehamns gröna miljöer erbjuder många aktivitetsmöjligheter, exempelvis vandring, 
skidåkning, golf, bad och fiske. Det finns både lokala och nationellt intressanta 
vandringsleder med god skyltning, skidbacke med lift och flera anordnade badplatser. 
Stadens parker fungerar som uppskattade gröna mötesplatser för både boende och besökare. 
 
Konsekvenser 
Konsekvenserna på de kulturella ekosystemtjänsterna bedöms stärkas genom 
översiktsplanen då förslaget säkerställer utveckling av friluftsområden som exempelvis 
Lassalyckan och tillkomsten av ett nytt friluftsområde på Åsakullen. Tillskapandet av nya 
vandringsleder föreslås samt tryggandet av tillgången till tätortsnära strövområden. 

Genom översiktsplanens ställningstaganden för centralortens centrala delar säkras särdragen 
i centrumkärnans stadsstruktur och bebyggelsens karaktär. Detta bidrar till en historisk 
kontinuitet i stadsstrukturen. 
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6 Miljökvalitetsmål  

 Avstämning mot miljökvalitetsmålen 
Lokaliseringsprinciperna som används för att pröva om lägen för exploatering av ny 
sammanhållen bebyggelse är lämplig med tanke på hållbar utveckling här stämts av mot de 
nationella miljömålen (se tabell 1). Det går att konstatera att genom att följa 
lokaliseringsprinciperna arbetar kommunen i riktning mot miljömålen. De miljömål som inte 
kommer fram i avstämningen är 5 och 6, det vill säga, Skyddande ozonskikt och Säker 
strålmiljö. Det kan konstateras att Skyddande ozonskikt främst handlar om utsläpp av CFC, 
något som idag bara sker från gamla produkter. Strålmiljö tas upp gällande radon medan 
generella riktlinjer gällande strålmiljö för radon, starkström och el redovisas. Radon 
förutsätts hanteras byggnadstekniskt. Den största delen av ny bebyggelse föreslås inte i 
högriskområden för radon men vissa mindre delar och tidigare planlagd mark kan beröras av 
markradon. Ny bostadsbebyggelse ska ta hänsyn till de större kraftledningarna som finns i 
kommunen. 
 
Nedan listas de 16 miljökvalitetsmålen: 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande skärgård (hav finns ej i Ulricehamns kommun) 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö (fjäll finns ej i Ulricehamns kommun) 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

 

 

Lokaliseringsprincip Miljömål 

Generellt 
 

 

Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur, kommunikationer och service 
så långt som möjligt. 

Genom hållbar bebyggelsestruktur och infrastruktur 
bidrar ÖP till miljömål 15. Genom ökad andel hållbart 
resande bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3 och 7. 
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Ingen exploatering som tar i anspråk naturvärden. 
Undvik exploatering i områden för friluftsliv och 
områden med funktioner av betydelse för biologisk 
mångfald samt gröna kilar. God tillgänglighet från 
bostäder till grönområden ska eftersträvas. 
 
Exploatering inom strandskyddade områden ska 
göras med hänsyn till allmänhetens tillgång till 
strandkanten och naturvärden.  

 

Genom att värna områden med höga naturvärden 
bidrar ÖP till miljömål 3, 8, 11, 12 och 16. Genom att 
skapa närhet till natur och grönområden bidrar ÖP till 
miljömål 2 och 15. 

Översiktsplanen föreslår ingen exploatering som 
riskerar medföra att nuvarande vattentäkter eller 
grundvattenförekomster som är intressanta för 
kommande vattenbehov förorenas.  

 

Genom god hushållning med vattnet som resurs 
bidrar ÖP till miljömål 7, 8, 9, 11 och 15. 

Värna stora opåverkade och tysta områden. Genom att exploatering sker i anslutning till befintliga 
strukturer bidrar ÖP till miljömål 15. Principen bidrar 
också till miljömål 2, 8, 11, och 16. 

 
Värna och utveckla den blåa och gröna 
infrastrukturen. 

Genom att exploatering sker i anslutning till befintliga 
strukturer bidrar ÖP till miljömål 15 och 16. Principen 
bidrar också till miljömål 8, 11, och 12. 
 

Undvik exploatering som hindrar en framtida 
järnvägsutbyggnad. 

Genom att främja tågtrafik framför fossilbundna 
trafikslag bidrar ÖP till miljömål 1, 2, 3, 7, och 15. En 
utmaning blir att undvika den barriäreffekt som kan 
uppstå för att inte motverka miljömål 15 och 16. 

 
Ingen exploatering som skadar fornlämningar av 
betydelse. Undvik exploatering som kan skada 
kulturmiljövärden. Eftersträva förändringar som kan 
utveckla kulturmiljön. 

 

Genom att skydda fornlämningar och områden med 
kulturmiljövärden bidrar ÖP till miljömål 15. 

Undvik exploatering av jordbruksmark. Genom att främja närproduktion och därmed minska 
transporterna bidrar ÖP till både miljömål 1 och 13. 
 

Begränsad exploatering av skogsmark. Genom en begränsad exploatering av skogsmark 
bidrar ÖP till miljömål 12 och 16. 
 

Prioritera lägen med möjlighet till 
fjärrvärmeanslutning och fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmesystemen. 
 

Genom att hushålla med energiresurser och minska 
eldning av ved och fossila bränslen bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Teknisk försörjning avseende avfall, vatten och 
avlopp, elförsörjning, fiber och tele, solenergi samt 
fjärrvärme ska gå att lösa på ett godtagbart sätt med 
tanke på god hushållning med resurser. 
 

God hushållning med resurser bidrar till miljömål 1, 9 
och 15. 

Vindkraft 
 

 

Utbyggnad i enlighet med vindkraftsplanen. God hushållning med resurser bidrar ÖP till miljömål 
1, 2 och 3. En utmaning blir att inte motverka 
miljömål 11 och 15. 
 

Bostäder 
 

 

Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur, kommunikationer och service 
så långt som möjligt. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Närhet till kollektivtrafikstråk eftersträvas vid nya 
bostadsområden. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 
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Närhet till livsmedelsaffär och/eller skola i närheten 
av nya bostadsområden eftersträvas. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Nya bostäder endast i lägen som ligger ovanför de 
högsta vattennivåer som beräknats med hänsyn till 
klimatförändringarna eller där marken går att höja till 
samma nivå. 
 

Genom att minimera risken för översvämning av 
bebyggelse bidrar ÖP till miljömål 15 och genom att 
därmed även minimera riskerna för föroreningar av 
miljömål 8 och 9. 

Trafikslaget gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
före bil vid förtätning och expansion. 
Alla ska ha möjlighet att nå viktig service samt 
bostäder och områden för lek och rekreation med 
gång och cykel. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Verksamheter 
 

 

Nya verksamhetsområden föreslås i goda 
kommunikativa lägen. 
 

Genom minskade transporter och biltrafik bidrar ÖP 
till miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Möjlighet att ordna säkra gång- och 
cykelvägsförbindelser till närmaste tätort. 
 

Genom ökad andel hållbart resande bidrar ÖP till 
miljömål 1, 2, 3, 7 och 15. 

Stadsomvandling som förutsätter omlokalisering av 
störande verksamheter från centrala delar av 
centralorten, till andra lägen.  
 

Genom att omlokalisera störande verksamheter från 
centrala delar av centralorten bidrar ÖP till miljömål 
2 och 15. 

Tabell 1. Tabellen visar översiktsplanens lokaliseringsprinciper i förhållande till miljömålen. 

7 Sammanfattande slutsatser 
De sammanfattande slutsatserna i konsekvensbeskrivningen utgår från att vägledningarna i 
översiktsplanen följs och att hänsyn tas i enlighet med översiktsplanen. Följande 
bedömningar görs: 
 
 

• Vindkraftsutbyggnad enligt planen bedöms inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• En påverkan kommer att ske på jordbruksmark och skogsmark främst kring 

Ulricehamns tätort. Detta bedöms dock inte leda till betydande negativ 

miljöpåverkan. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på blågrön 

infrastruktur. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på kulturmiljön. 

• Planen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan på luft, buller, mark- 

och vattenmiljöer. 

• För det rörliga friluftslivet finns det på längre sikt osäkerheter som översiktsplanen 

inte kan hantera fullt ut med nuvarande kunskapsunderlag. Preliminärt bedöms inte 

planen leda till betydande negativ miljöpåverkan. Detta behöver dock följas upp. 

• Infrastrukturprojekt som motorvägsutbyggnad av riksväg 40 österut, Götalandsbanan 

samt förbifart öster om tätorten konsekvensbedöms inte i denna översiktsplan och i 

denna miljökonsekvensbeskrivning.  

• Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer. 
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En bedömning av kumulativa effekter är av sin natur vanskligt med tanke på de 
begränsningar och osäkerheter som noterats ovan. Utifrån befolkningsprognos och 
bedömningarna ovan, bedöms översiktsplanen inte leda till betydande negativ 
miljöpåverkan.  

 Uppföljning och övervakning  
Uppföljning och övervakning av de effekter som översiktsplanen har ska göras i samband 
med arbetet med kommande planeringsstrategi. Följande bör särskilt bevakas: 
 

• Effekter på och av det rörliga friluftslivet kring norra delen av Åsunden. 

• Förtätningens och stadsomvandlingens påverkan på kulturmiljön i tätorten. 

• Konsekvenserna av aktuella infrastrukturprojekt. 

• Skötsel och utveckling av de gröna kilarna, naturområden och parker.  

• Effekter på vattenkvalitet, kopplat till centralortens tillväxt.   

I övrigt ska effekter på luft, buller samt mark- och vattenmiljöer och invasiva arter följas upp 
i miljöövervakning och uppföljning av genomförda detaljplaner och projekt, samt översyn av 
vissa befintliga styrdokument. Vissa detaljfrågor följs även upp i samband med tillsyn. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. En översiktsplan 
tas fram enligt 3 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL). Enligt denna lag ska 
kommunen samråda ett första planförslag med Länsstyrelsen, regionen och de kommuner 
som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att 
delta i samrådet. Samråd av Ulricehamns nya översiktsplan, Ulricehamn 2040, genomfördes 
mellan 9 mars och 20 april 2020. De yttranden som lämnades in under samrådet har 
sammanställts och bemötts i en så kallad samrådsredogörelse.  
 
Efter samrådet reviderades planen och ett nytt förslag presenterades i en granskning. 
Granskning av översiktsplaner görs enligt 3 kap. PBL. Granskningen av Ulricehamn 2040 
genomfördes mellan 8 mars och 16 maj 2021. Under granskningen samråder kommunen 
återigen översiktsplanen med Länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Precis 
som i samrådet gavs kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta och tycka till. Läs 
mer om hur granskningen gick till under i avsnitt 1.2 Granskningsprocessen. 
 
Översiktsplanearbetet drivs och projektleds av planenheten på sektor miljö och 
samhällsbyggnad. Den viktigaste delen av projektorganisationen är en politisk referensgrupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium, en representant och en ersättare från varje parti 
i kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i Miljö- och byggnämnden. 
Denna grupp lämnar politiska viljeriktningar för att säkerställa en politiskt förankrad 
produkt, stödjer uppdraget under processen samt följer och värderar löpande uppdragets 
utveckling. 
 
Översiktsplanen är helt digital. Detta innebär att den inte finns att skriva ut i pappersformat 
och att hela planen hanteras i en interaktiv karta i en digital plattform. 
 

1.2 Granskningsprocessen  
8 mars – 16 maj 2021 var förslaget till ny översiktsplan ute på granskning. Under 
granskningen fick allmänheten, Länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till 
om förslaget. Totalt lämnades 500 synpunkter fördelade enligt nedan: 
 

Statliga myndigheter och regioner 4 
Allmänheten 484 
Företag, organisationer och föreningar 6 
Grannkommuner 5 
Kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun 1 

 
Synpunkterna kunde lämnas in direkt i den digitala plattformen samt via e-post och brev.  
 
Under granskningstiden genomfördes tre digitala livemöten. Att mötena hölls digitalt och 
inte fysiskt beror på restriktioner och säkerhetsåtgärder kopplade till coronapandemin. 
Mötena var uppdelade i två segment. Först presenterades huvuddragen i 
granskningsförslaget och frågor kunde ställas till tjänstemän via en chattfunktion. Frågorna 
besvarades under mötet i den mån som hanns med. Alla frågor som ställdes via 
chattfunktionen sammanställdes och besvarades i text efter mötet och gjordes tillgängliga på 
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kommunens hemsida. Under det andra segmentet fanns det möjlighet att ställa frågor till och 
diskutera översiktsplanen tillsammans med representanter i den politiska referensgruppen.  
 

1.3 Hantering av yttranden  
De synpunkter som kommit in bemöts i detta granskningsutlåtande. Det framgår om, och i så 
fall hur, planen justeras eller ändras utifrån synpunkterna. I de fall där ett yttrande inte 
innebär att ändringar görs strävar kommunen efter att i detta granskningsutlåtande förklara 
varför denna bedömning gjorts. 
 
I de fall där Länsstyrelsen inte godtar översiktsplanen utifrån granskningsversionen framgår 
detta även i översiktsplanen. Detta hittas under rubriken Granskningsyttrande 
Länsstyrelsen i textrutan för varje klickbart objekt i översiktsplanens kartor.  
 
I vissa fall har yttrandena redigerats för att förtydliga eller justera stavning och grammatik. I 
de fall yttranden innehåller namn på privatpersoner, fastigheter eller adresser har dessa 
tagits bort. Alla yttranden är också anonyma i granskningsutlåtandet. Om du är intresserad 
av att se hur ett yttrande såg ut när det kom in kan detta begäras ut av kommunens kansli.   
 

2 Inkomna yttranden 
 

2.1 Statliga myndigheter och regioner 

2.1.1 Länsstyrelsen  
På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl behövts kortas ner i 
granskningsutlåtandet. De delar som utgör synpunkter på översiktsplanen samt mark- och 
vattenanvändning redogörs för nedan. 

Samlad bedömning  
I och med att detta planförslag antas kommer dagens översiktsplan i fyra delar att vara 
samlad i en plan. För såväl aktualitet som överskådlighet bedömer Länsstyrelsen att det är 
mycket bra att en sådan total översyn genomförs nu. Översiktsplanen kommer att utgöra ett 
bra underlag för kommunens framtida ställningstaganden i markanvändningsfrågor, när den 
läses med Länsstyrelsens invändningar och andra synpunkter som redovisas i detta yttrande.  

Det återstår för kommunen att utforma ett sätt att redovisa Länsstyrelsens synpunkter i sak 
för varje klickbart område i markanvändningskartan, då granskningsversionens hänvisning 
till samrådsredogörelsen inte kan återanvändas. Här bör användarvänligheten sättas främst.   

• Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen inte helt tillgodoses.  

• Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN enligt 5 kap. 
MB följs.  

• Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i 
översiktsplanen är lämplig.  

• Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår 
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.  

• Länsstyrelsen bedömer inte att planen kommer att medföra sådan negativ påverkan 
avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa 
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enligt 11 kap. PBL. Detta förutsätter dock att kommunen följer de rekommendationer 
som översiktsplanen lyfter fram, samt att Länsstyrelsens synpunkter inför och vid 
genomförande beaktas. 

• Länsstyrelsen bedömer att vissa områden inom strandskydd, som inte är LIS-
utpekade, är olämpliga för exploatering. 

Kommentar: Noteras. Delar av det som framkommer ovan hanteras mer i 
detalj i andra delar av yttrandet. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 
10 § PBL  

Riksintressen  
 
Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för totalförsvaret. 
Försvarsmakten har meddelat Länsstyrelsen att man inte lämnar något skriftligt yttrande.  

 Kommentar: Noteras. 

Naturvård (3 kap. 6 § MB)  
Brunnsnäs (NRO 4160)  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget fullt utbyggt kommer att medföra påtaglig skada på 
riksintresset. Se områdesbeskrivning för motiv.  

Kommentar: Noteras. Det synpunkten avser hanteras i en annan del av 
yttrandet. Se rubriken ”Områdessynpunkter” nedan.  

Avgränsning av tätort  
Det finns för riksintresset väsentliga naturområden inom de områden som kommunen pekar 
ut som tätort. Där en antagen detaljplan finns är frågan om riksintresse vanligen avgjord. Där 
detaljplan inte finns får avgörandet om vilken exploatering som är möjlig göras när 
detaljplan väl tas fram. Länsstyrelsen har inte granskat förslaget med avseende på påverkan 
på riksintresse inom tätortsområden, såsom de är redovisade med brun färg i karta. Se även 
nedan under rubrik Redovisning av tätort.  

Kommentar: Noteras. Det som synpunkten avser hanteras i en annan del av 
yttrandet. Se rubriken ”Redovisning av tätort” nedan.  

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)  
Brunnsnäs (FO 46)  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget fullt utbyggt kommer att medföra påtaglig skada på 
riksintresset. Se områdesbeskrivning för motiv.  

Kommentar: Noteras. Det som framkommer ovan hanteras i en annan del 
av yttrandet. Se rubriken ”Områdessynpunkter” nedan. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för kulturmiljövården. För 
centralorten Ulricehamn behöver undersökningar av lokala värden och kumulativa effekter 
inom riksintresseområdet undersökas i den enskilda detaljplanen, eller hellre föregås av en 
fördjupad översiktsplan eller ett planprogram. 

Kommentar: Noteras.  
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Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för kommunikationer.  

 Kommentar: Noteras. 

Riksintresse Natura 2000 (4 kap. 8 § MB)  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresset. Där en antagen detaljplan finns 
är frågan om riksintresse vanligen avgjord. Där detaljplan inte finns får avgörandet om vilken 
exploatering som är möjlig göras när detaljplan väl tas fram. Länsstyrelsen har inte granskat 
förslaget med avseende på påverkan på riksintresse inom tätortsområden, redovisade med 
brun färg i karta. Se även nedan under rubrik Redovisning av tätort.  

Kommentar: Noteras. Det finns i dagsläget inget vedertaget sätt att 
avgränsa tätorter. Kommunen har valt att etablera ett eget tätortsbegrepp i 
översiktsplanen. I kartan visualiseras tätorterna genom att SCB:s tätortsytor 
har slagits samman med planlagda ytor och de ytor för sammanhållen 
bebyggelse som ligger i direkt anslutning till de planlagda ytorna. Den nya 
yta som då uppstår får utgöra en yta för tätort.  

 
Utöver effektiv markanvändning föreslår inte kommunen större förändringar 
i markanvändningen inom ”befintlig tätort”. Sådana förändringar redovisas 
för sig i planförslaget. 
 

Miljökvalitetsnormer  
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB kan 
följas, under förutsättning att vissa justeringar görs gällande felaktig redovisning och att 
kommunen i det enskilda fallet kan visa att MKN vatten kan hållas enligt nedan.  

Kommentar: Noteras. 

Korrekt status kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Uppgifterna för 
Åsunden anges felaktigt till god status, men ska vara måttlig ekologisk/ej god kemisk status. 
Inför antagande behöver samtliga vattenförekomster kontrolleras och rättas vid behov.  

Kommentar: Planen justeras genom att Åsundens ekologiska status ändras 
till ”måttlig”. Kommunen avser att inför antagande se över samtliga 
vattenförekomsters ekologiska status så att de överensstämmer med den 
status som redovisas i VISS. 
 

Redovisningen når inte den detaljeringsgrad som krävs för att Länsstyrelsen i ÖP helt ska 
kunna avgöra om förslaget är lämpligt. Därför återstår ett visst utredningsarbete inför ny 
bebyggelse för att slutgiltigt bevaka att lokaliseringen inte leder till en försämrad status. 

Kommentar: Noteras. Kommunen avser att i detaljplan säkerställa att en 
lokalisering inte leder till försämrad ekologisk status. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)  
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i 
översiktsplanen är förenlig med miljöbalken.  

Områdena Brunnsnäs och Skottek-Granhagen, som vid samrådet var utpekade som LIS-
områden, är inte längre det. Delar av de föreslagna exploateringsområdena berörs dock 
fortsatt av strandskydd. Se under områdessynpunkter nedan, för Länsstyrelsens bedömning 
av utredningsläget.  

Kommentar: Noteras. 
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Mellankommunala frågor  
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör 
andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.  

Kommentar: Noteras. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
Länsstyrelsen bedömer att planen inte kommer att medföra några sådana problem avseende 
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion, att det i 
ett senare planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL, 
under förutsättning att kommunen beaktar följande inför genomförande av planen:  

Farligt gods  
Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna förändringarna kan genomföras med hänsyn till 
transporter av farligt gods. För de fall där avståndet är mindre än 150 meter till led för farligt 
gods behöver dock en mer detaljerad riskbedömning göras i samband med detaljplanen. Det 
betyder att en översiktlig värdering av de lokala förhållandena räcker inledningsvis, för att 
med denna som grund avgöra om en fördjupad analys är nödvändig.  

Kommentar: Noteras. 
 
Förorenad mark  
Redovisningen av potentiellt förorenade områden har tillkommit i granskningshandlingen 
och pekar på behovet av att särskilt uppmärksamma tre områden inför detaljplan och 
bygglov:  

• Fotåsen/Brunn  

• Bergsäter etapp 2  

• Skattegården Nolhagen 
 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i de områden som 
innehåller förorenad mark om att detta ska hanteras i samband med 
detaljplan. 
 

Översvämning och skyfall  
Planen har utvecklats sedan samrådet och är delvis tillräcklig som underlag för fortsatt 
planering och genomförande. Höga flöden i vattendrag, höga nivåer i sjöar och lokala skyfall 
bör planeringstekniskt hållas isär, även om de kan sammanfalla – detta framgår inte tydligt i 
planen. Vid all ny bebyggelse behöver dessa frågor därför utredas med en högre 
detaljeringsgrad än i ÖP.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande så att den 
planeringstekniska skillnaden mellan höga flöden i vattendrag, höga nivåer i 
sjöar och lokala skyfall, tydligt framgår. 
 

Risken för skador på den byggda miljön  
Det ska sedan år 2018 framgå av översiktsplanen hur stora riskerna för översvämning, ras, 
skred och erosion är idag, vilka värden som är hotade och hur riskerna ska minskas. Som 
stöd för denna riskbedömning har Länsstyrelsen tagit fram publikationen Riskanalyser i ÖP. 
Kommunen bör i sitt löpande översiktsplanearbete inarbeta sin analys och låta den ligga till 
grund för beslut om markanvändning.  

 Kommentar: Noteras. 
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Områdessynpunkter  
Brunnsnäs med anslutande ej detaljplanelagt område i norr  
Skada på riksintresse för naturvård och friluftsliv kommer sannolikt att uppstå vid en 
exploatering, inklusive den del av tätorten Ulricehamn som är belägen söder om 
Brunnsbäcken. I området återfinns bland annat en större sammanhängande betesmark, 
flertalet särskilt skyddsvärda träd samt alléer. Herrgårdsmiljön har en hög koncentration av 
värden för friluftslivet, manifesterade av riksintressena. Översiktsplanen saknar en 
tillräckligt djupgående inventering av värdena med åtföljande analys av exploateringens 
konsekvenser. En samlad bedömning där även jordbruksmark, strandskydd och kommunens 
egna identifierade gröna samband beaktas, stärker bilden av att en exploatering med 
omkring 500 föreslagna bostäder inte är möjlig utan påtaglig skada, med hänsyn till de 
motstående intressen som finns i området.  

Kommentar: Noteras. Kommunen är medveten om Länsstyrelsens 
synpunkter på förslaget i översiktsplanen. Eftersom kunskapen om områdets 
värden är begränsad avser kommunen att i ett planprogram fördjupa 
kunskaperna om området och att i detta klargöra hur exploatering i området 
kan göras med hänsyn till riksintresset för friluftsliv och riksintresset för 
naturvård. 

 
I översiktsplanen föreslås ett nytt friluftsområde strax söder om 
Brunnsnäsområdet som avser att tillgängliggöra området och öka värdena 
för det rörliga friluftslivet. 

Skottek-Granhagen  
En exploatering för bostäder kan komma att skada riksintressena för naturvård och 
friluftsliv. Någon naturvärdesinventering ligger inte till grund för förslaget, men det står klart 
att området utgörs av lövrik skogsmark som i riktning mot stranden gränsar till ett 
jordbrukslandskap rikt på naturvårdsintressanta företeelser såsom skyddsvärda träd, 
betesmarker och kantzoner. De är alla exempel som kan inordnas under begreppet 
riksvärden. Området är även utifrån sin närhet till cykelvägar och turistanläggningar i 
Åsundens närhet viktigt för friluftslivet.  

Kommentar: Planen kompletteras dels med tydligare ställningstaganden 
om hur hänsyn ska tas till skyddsvärda träd, betesmarker och kantzoner i 
samband med exploatering i det föreslagna området, dels med en tydligare 
motivering varför området har små upplevelsevärden för det rörliga 
friluftslivet och har begränsad potential för utvecklingen av dessa. 

 

Merparten av Skottek-Granhagen omfattas av strandskydd, ett förhållande som ovanstående 
förutsättningar ska ses emot. Bebyggelsen i väster är gles och Länsstyrelsen bedömer att den 
inte utgör en sådan avskiljande exploatering som kan vara ett stöd för upphävande av 
strandskyddet. Översiktsplanen visar inte heller att området är så avgörande för kommunens 
bostadsförsörjning att det därför föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett resonemang i vägledningen för 
Skottek-Granhagen om vilket skäl som kommunen avser att åberopa för 
upphävande av strandskydd i samband med detaljplan.  

Sjögunnarsbo  
Området består av två delar med samma ortsnamn, Nya bostäder S, respektive 
Utredningsområde S.  

Nya bostäder Sjögunnarsbo  
Området kan exploateras för bostäder under förutsättning att planens rekommendationer om 
utredning och hänsyn följs, samt att lövskogs- och hagmarksmiljöerna bevaras. Området 
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omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård och är omkring 8 hektar stort. Med den 
anpassning till motstående intressen som behövs, är det troligt att det finns plats för färre än 
de omkring 100 bostäder, som sägs i planen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen bedömer att 
det finns möjlighet för upp till 100 bostäder beroende på hur området kan 
exploateras och vilken typ av bostäder som byggs. Det framgår av planen att 
riksintressen ska prioriteras vid eventuella konflikter och att disponering av 
området ska ske på ett sätt som minimerar negativ påverkan på värdetrakten 
för skyddsvärda träd.  

Utredningsområde Sjögunnarsbo  
Kommunen pekar ut området som ett framtida utredningsområde och någon ändrad 
markanvändning är inte föreslagen. Utpekandet saknar därför en konsekvensbeskrivning och 
utpekandet i ÖP kan inte ses som ett av stegen i en process där en prövning sker om området 
är lämpligt för någon form av exploatering. Registrerade värden och de formella skydd som 
området berörs av indikerar att en utredning i nästa översiktsplan är nödvändig. Detta för att 
avgöra om en exploatering alls är lämplig och för att göra en eventuell detaljplaneprocess 
effektiv och rimligt förutsägbar.  

Ur ett demokratiskt perspektiv kan det fylla en viss funktion att kommunen som ett undantag 
redovisar sin framtida politiska vision i planen utan någon utredning, men alltså inte utifrån 
motstående allmänna intressen. 

 Kommentar: Noteras. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  

Strandskyddade områden  
För att kunna utnyttja strandskyddade områden för exploateringar krävs att det finns 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB. Det ställs stora krav på utredning av alternativa lägen, 
om tätortsutveckling ska komma ifråga som särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) har de senaste åren meddelat flera vägledande domar gällande 
upphävande av strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5, angeläget allmänt intresse, och 
antagande av nya detaljplaner.  

MÖD har genom dessa domslut förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det krävs 
ytterligare utredningar, även där angelägna allmänna intressen finns. Av domarna framgår 
att kommunen redan i översiktsplanen behöver utreda alternativa lokaliseringar, i första 
hand utanför och i andra hand inom strandskyddat område. För att bekräfta att 
översiktsplanens lokaliseringsförslag är lämpligt kan en placeringsutredning och möjligheter 
till alternativa utformningar inom området behöva hanteras i kommande detaljplanearbete. 

 Kommentar: Noteras.  

I förslaget till ny översiktsplan föreslår kommunen exploatering inom strandskyddat område 
i Brunnsnäs och Skottek-Granhagen, samt för verksamhetsområdet Ubbarp. Länsstyrelsen 
bedömer att:  

• Det utifrån nu kända förutsättningar inte finns särskilda skäl för upphävande inom 
dessa områden.  

• Att översiktsplanen inte innehåller en sådan redovisning av alternativa lokaliseringar 
utom eller inom strandskydd som krävs för ett stöd för exploateringen i ÖP.  
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Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i vägledningen för 
Skottek-Granhagen om vilket skäl som kommunen avser att åberopa för 
upphävande av strandskydd i samband med detaljplan. Befintligt 
verksamhetsområde Ubbarp samt nya föreslagna verksamhetsområden vid 
Ubbarp justeras så att de inte omfattar strandskyddat område. 

Frågan om upphävande av strandskydd inom Brunnsnäsområdet hanteras i 
samband med planprogrammet för området. 

Vid Ubbarp berörs de västra delarna av förslaget av strandskydd. Länsstyrelsen bedömer inte 
att det specifika ytbehovet är utrett eller att den jämförelse med Hössnamotet som 
kommunen gör är tillräcklig för att visa att behov finns och att alternativ saknas. 
Utredningsnivån är inte tillräcklig för att lokaliseringsfrågan ska kunna anses utredd i 
översiktsplanen.  

Kommentar: Planen justeras så att befintligt verksamhetsområde Ubbarp 
och nya föreslagna verksamhetsområden Ubbarp inte omfattar 
strandskyddat område. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen kan gå vidare med en utredning för att besvara frågan 
om det föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyddet eller ge dispens från 
detsamma i Nya bostäder Lilla Skottek etapp 2. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande i vägledningen för 
Lilla Skottek etapp 2 om vilket skäl som kommunen avser att åberopa för 
upphävande av strandskydd i samband med detaljplan.  

Jordbruksmark  
Kommunen har sedan samrådet år 2020 utvecklat sin generella beskrivning av hur 
jordbruksmark kan användas för bebyggelse och solcellsanläggningar. Länsstyrelsen 
bedömer dock, mot bakgrund av rättsläget, att en lokaliseringsutredning där 
huvudalternativen motiveras genom en jämförelse med andra, geografiskt preciserade 
lokaliseringar inte är genomförd.  

Det utredningsstöd som krävs enligt MB 3 kap. 4 § för att ta brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk för annan användning saknas därför i översiktsplanen. Utredningsbehovet omfattar 
både jordbruksmarkens förutsättningar för avkastning i form av råvaror och dess funktion 
för kulturella ekosystemtjänster, såsom rekreationsvärde i kulturlandskapet för exempelvis 
friluftslivet.  

Kommentar: Planen och den strategiska miljöbedömningen kompletteras 
med resonemang om alternativa lokaliseringar och motiveringar för 
ianspråktagande av jordbruksmark. I planen finns inför antagande 
lokaliseringsutredning för de tätorter vars markanvändning fördjupas i 
översiktsplanen, det vill säga Ulricehamn, Marbäck, Hökerum, Gällstad, 
Timmele och Blidsberg. Dessa finns i texterna för brukningsvärd 
jordbruksmark. För de områden som innefattar jordbruksmark och som inte 
ligger inom någon av tätorterna redovisas utredningen i texterna för dessa 
områden. Det gäller LIS bostäder- Rånnaväg 12:1 mfl, LIS verksamheter- 
Yttre Åsunden Sjörred och LIS bostäder- Vings Sjögården.  

Vid anläggning av solceller på jordbruksmark ska ett samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken.  

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande att vid anläggning 
av solceller på jordbruksmark ska ett samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 
kap. 6 § MB.  
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Vindbruk  
Efter samrådet har planen omarbetats, med flera nya områden utpekade för vindkraft. 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att finna platser som är möjliga för 
vindkraft i översiktsplanen. Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna områdena är lämpliga 
för vindkraft och att det inom den fortsatta utredning som föregår uppförande av nya verk 
finns utrymme att hantera de återstående och mer detaljerade frågor, som beskrivs redan här 
i planförslaget.  

 Kommentar: Noteras.  

Redovisning av tätort  
Nya bostäder respektive verksamheter är redovisade med gul och blå färg i 
markanvändningskartan. Befintliga tätorter är redovisade med brun färg. Gränsdragningen 
för befintliga tätorter är gjord så att relativt stora områden som inte är bebyggda i tätorternas 
utkanter är redovisade med brun färg. Ett exempel på ett sådant område som vid en 
översiktlig kartanalys inte är bebyggt eller detaljplanerat är området runt doktorsvillan vid 
Ulricehamns tätort, ett annat är de norra delarna i Blidsberg.  

Länsstyrelsen finner ingen uppgift om hur denna avgränsning är utförd eller någon princip 
för när ett område för ny bostadsbebyggelse bedöms ligga inom tätort (brun, exploatering 
vanligen kallad förtätning) eller är ett nytt område (gul). Länsstyrelsen har inte bedömt 
områden i tätortsperiferilägen redovisade med brun färg som förslag till ny bebyggelse. 
Utredning av lämpligheten i att tätorter expanderar snarare än förtätas, exempelvis genom 
ianspråktagande av jordbruksmark i randzon, är därför inte genomförd i denna 
översiktsplan, utan behöver avgöras i ett senare skede. Länsstyrelsen läser planförslaget på 
traditionellt sätt och bedömer utpekade förslag till ändrad markanvändning, såsom de 
redovisas med gul respektive blå färg i förslaget. 

Kommentar: Planen kompletteras med ett förtydligande om hur kommunen 
avgränsat tätorterna i översiktsplanen.  

Det finns inget vedertaget sätt att avgränsa tätorter. Kommunen har valt att 
etablera ett eget tätortsbegrepp i översiktsplanen. I kartan visualiseras det 
genom att kommunens tätorter slagits samman med planlagda ytor och de ytor 
för sammanhållen bebyggelse som ligger i direkt anslutning till de planlagda 
ytorna. Den nya ytan som då uppstår har fått utgöra en yta för tätort.  

Utöver effektiv markanvändning föreslår inte kommunen större förändringar i 
markanvändningen inom ”befintlig tätort”. Sådan förändrar redovisas för sig i 
planförslaget. 

2.1.2 Statens geotekniska institut 
Det inkomna yttrandet innefattar även sådant som inte utgör synpunkter på planförslaget, 
såsom information riktad till den egna organisationen. Av redaktionella skäl har yttrandet 
därför kortas ner i granskningsutlåtandet och enbart de delar som utgör synpunkter på 
översiktsplanen samt mark- och vattenanvändning redogörs för nedan.  

SGI:s synpunkter 
SGI har i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad översiktsplan.  

Många av de synpunkter SGI hade i samrådsskedet har omhändertagits i planen. Vi vill dock 
trycka på att i detaljplaneskedet skall markens lämplighet, avseende bland annat, skred, ras 
och erosion alltid klarläggas för de förutsättningar planen medger. Översiktsplanen bör även 
vara vägledande för hur frågor om ras, skred och erosion ska hanteras vid bygglovgivning 
utanför detaljplanelagt området. 
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Kommentar: Planen kompletteras genom ett förtydligande om att markens 
lämplighet avseende ras, skred och erosion alltid ska säkerställas i samband 
med detaljplanering.  

2.1.3 Trafikverket 
Det inkomna yttrandet innefattar även sådant som inte utgör synpunkter på planförslaget, 
såsom information riktad till den egna organisationen. Av redaktionella skäl har yttrandet 
därför kortas ner i granskningsutlåtandet och enbart de delar som utgör synpunkter på 
översiktsplanen samt mark- och vattenanvändning redogörs för nedan.  

Synpunkter och upplysningar  
Trafikverket noterar att Ulricehamn har bemött synpunkterna från samrådsskedet. 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.  

För kännedom har Trafikverket påbörjat arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 40 
gällande trafiksäkerhet vid busshållplatser och korsningspunkter. I studien ingår inte att 
utreda en eventuell motorvägsutbyggnad.  

När detaljplanering vid statlig infrastruktur blir aktuell uppmuntrar Trafikverket kommunen 
att ta kontakt med enheten Samhällsplanering i tidiga skeden, där detta bedöms nödvändigt. 

 Kommentar: Noteras.  

2.1.4 Lantmäteriet 
Det inkomna yttrandet innefattar även sådant som inte utgör synpunkter på planförslaget, 
såsom information riktad till den egna organisationen. Av redaktionella skäl har yttrandet 
därför kortas ner i granskningsutlåtandet och enbart de delar som utgör synpunkter på 
översiktsplanen samt mark- och vattenanvändning redogörs för nedan.  

Lantmäteriets synpunkter  
Ev. Strategi för områden med enskilt huvudmannaskap 
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har någon 
uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt 
plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att 
tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid 
framtida planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan om enskilt 
huvudmannaskap hanteras i kommunens styrdokument ”Riktlinjer för 
utbyggnad av allmän plats”. 

Övriga synpunkter  
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 

 Kommentar: Noteras.  

2.1.5 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Ärendet  
Räddningstjänsten svarade 2020-04-24 på samrådsremissen angående förslag till ny 
översiktsplan för Ulricehamns Kommun. I detta skede har räddningstjänsten endast granskat 
kommunens svar på räddningstjänstens yttrande som presenteras i samrådsredogörelsen 
(sid 35–37), samt översiktligt granskat synpunkter från Länsstyrelsen och Trafikverket. 
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Endast vissa urval har granskats i senaste versionen av översiktsplanen, då 
samrådsredogörelsen anses vara tillräckligt tydlig.  

Bedömning  
Räddningstjänsten anser att de svar som presenterats är tillfyllest, då det är förståeligt att 
trafiksituationen behöver ta hänsyn till en stor mängd faktorer samt att platsen för en ny 
brandstation inte är beslutad. Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter att tillägga. 

 Kommentar: Noteras. 

2.2 Allmänheten 

2.2.1 Privatperson 1 
Är det en lämplig dragning av höghastighetsjärnväg över sjön Åsunden-Tolken när de nu fått 
till ett fågelskyddsområde där? 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen pekar ut 
kommunens viljeriktning avseende nya stambanor. Kommunens viljeriktning 
är att järnvägen mellan Göteborg och Stockholm ska passera via Ulricehamn 
med ett stationsläge i de norra delarna av staden.  
 
Järnvägens exakta placering bestäms i den formella planläggningsprocessen, 
där bland annat hänsyn till fågellivet beaktas tillsamman med en mängd 
andra planeringsförutsättningar för att hitta den sammantaget mest lämpliga 
sträckningen. 

2.2.2 Privatperson 2  
Se över möjligheten att anlägga bostadsområde öster om Gällstadgården med infart från väg 
1700. Rondell vid Trikågatan infart till Gällstadgården och bostadsområde. Området skulle 
ligga fint i sluttningen mot Rånnaväg eftermiddag och kvällssol. Knyter ihop med 
äldreboende, närhet till skola. Utsikt väster ut mot äldreboende och samhälle. Knyter ihop 
mot Rånnaväg.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det i översiktsplanen 
föreslagna området för nya bostäder i Gällstad, pågående plan för bostäder 
samt befintlig planlagd mark för bostäder bedöms för närvarande vara 
tillräckligt för att möta efterfrågan i Gällstad. I dagsläget går det däremot 
inte att fastslå att området som föreslås i yttrandet skulle vara direkt 
olämpligt för bostadsändamål. Kommunen avser därför att ta med sig frågan 
till nästa tillfälle som översiktsplanen ska uppdateras.  

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en 
andra granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar 
efter granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till 
ändringar under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att 
hantera ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.3 Privatperson 3 
Avstånd: Kommunen gör ett generellt ställningstagande där det ska vara 800 meter till 
bostadshus från vindkraftverk. Flera bostadshus ligger på kortare avstånd till Nöre 
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vindkraftspark. Vilken/vilka är anledningarna att kommunen i flera fall frångår avståndet på 
800 meter? 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen använder 
GIS, ett geografiskt informationssystem, för att utföra dessa analyser. I detta 
fall har en bufferfunktion använts. Detta innebär att ett punktlager, där varje 
punkt utgör ett bostadshus, används. Sedan skapas ett bufferavstånd på 800 
meter från varje punkt. Inget av vindkraftsområdena i planen ligger inom 
bufferavståndet. 

2.2.4 Privatperson 4 
Avstånd mellan Vindkraftsparker: Längden på Nöre vindkraftspark är närmare 2 km från ena 
ändan till den andra. Mellan Nöre vindkraftspark och Marbohemmets vindkraftspark 
(sydöst) är det cirka 2,5 km. I princip mitt emellan Nöre Vindkraftspark och Marbohemmets 
vindkraftspark, cirka 1 km öster om Nöre Vindkraftspark ligger kommande vindkraftsverk i 
Böne. Det blir många vindkraftsverk på en liten yta och alla dessa vindkraftverk kan komma 
att upplevas som en större och omfattande park. Detta går emot kommunens 
ställningstagande att två (eller flera) vindkraftsparker inte ska uppfattas som sammanhållna. 
Nöre vindkraftspark bör av den anledning strykas från översiktsplanen. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort 
inför antagande.  

2.2.5 Privatperson 5 
Isavkastning: Hänsyn till isavkastning från vindkraftsverk borde tas till uppskattade och 
välbesökta besöksmål. Cirka 300 meter sydväst om Nöre vindkraftspark återfinns Jordkulan 
i Nöre. Ett populärt besöksmål för flera tusen varje år. Vindkraftsparken i Nöre borde därför 
minimeras, alternativt tas bort. 

Kommentar: Planen justeras genom att ställningstagandet för isavkastning 
breddas till att istället kräva av verksamhetsutövaren/tillståndsansökaren att 
i sin ansökan kunna visa hur risken för människor avseende isavkastning 
minimeras. 

Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför antagande. 

2.2.6 Privatperson 6 
Vi vill inte ha nåt blinkande inferno i Nöre. Ta bort vinkraftsparken i Nöre. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 

2.2.7 Privatperson 7 
Inga vindkraftsverk i Nöre Vi flyttade till Nöre för att komma nära naturen. Att det nu 
planeras vindkraftsverk här känns bedrövligt, en enorm besvikelse. Ser man hur det har blivit 
i Humla kommer vi störas av både ljus och ljud och det vill vi inte bli utsatta för. Vi tycker 
därför att det inte ska finnas några vindkraftsverk i Nöre. Ta bort detta området. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 

2.2.8 Privatperson 8  
Angående Nöre vindkraftområde. Mycket oroande att det tittas på vindkraftområden mitt 
bland hus och gårdar ute på landet. De som bor i Trädet har flera gånger påtalat att det 
orimligt starka ljusskenet stör dem nätterna igenom. Hur hanteras det?  
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Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 

Vad gäller ljusstörningar justeras planen genom att nya ställningstaganden 
ersätter granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande 
ljus. De nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna 
och tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse 
ska användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser. Vidare görs ställningstagandet om att 
synkronisering av de blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för 
att minska ljusstörningar från vindkraftsparker.    

Vilket ansvar tar kommunen för sina skattebetalares psykiska ohälsa som kan uppstå pga. 
störd nattsömn?  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunstyrelsen har 
mandat att säga nej till ansökningar om tillstånd för vindkraftverk genom det 
som brukar kallas ”det kommunala vetot”. Det används så tidigt som möjligt, 
oftast när kommunen tycker att det vore en olämplig plats för vindkraft, och 
påverkan på människors hälsa kan då vara en faktor som vägs in. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bestämma villkoren för små 
vindkraftsanläggningars påverkan på natur och människors hälsa. För större 
anläggningar beslutar Länsstyrelsen om villkoren och Miljö- och 
byggnämnden kan lämna synpunkter. 

Ytterst ansvarig är verksamhetsutövaren som ska se till att anläggningen 
drivs med tillräckligt liten påverkan på miljön och människors hälsa jämfört 
med nyttan samhället har av anläggningen. 

Hur mycket kommer trafiken öka i området?  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Den tunga trafiken ökar 
när vägar och verkplatser förbereds för att transportera och montera verken. 
När verken väl är på plats och i drift kommer den enda återkommande 
trafiken till och från verken vara servicebilar. 

Hur stora blir CO2-utsläppen när kraftverken ska tillverkas, fraktas och monteras? 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan om hur stora de 
sammanlagda utsläppen blir vid tillverkning, frakt och montering hanteras 
inte inom översiktsplanen. 

2.2.9 Privatperson 9 
Hej. I tre generationer har vår familj träffats och umgåtts i Jordkulan i Nöre. En underbart 
lugn och fin oas i vacker natur. Vi har grillat korv, lekt kurragömma och skrivit våra namn i 
den välfyllda gästboken. Jag vet att många andra gjort likadant. Med stor sorg såg vi nu att 
översiktsplanen ska tillåta vindkraftsverk vid Jordkulan, vi blev så ledsna. Ska verkligen 
enskilda skogsägare få tjäna pengar på att förstöra detta vackra rekreationsområde!? Vi 
tycker inte att man ska tillåta vindkraftsverk här. Snälla ta bort det. Jag försökte markera på 
kartan men lyckades inte. Mitt inlägg gällde vindkraftsparken i Nöre. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 
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2.2.10 Privatperson 10 
Varför anger man felaktigt avstånd mellan vindkraftsparkerna i översiktsplanen? Mellan 
Marbohemmet och Nöre anges 4 km. Det är knappt 3 km. Mellan Nöre och Åfärd anges 2,5 
km. Det är cirka 1 km. 

Kommentar: Avståndet mellan vindkraftsområdet Marbohemmet och Nöre 
nämns inte i vindkraftsplanen. Påståendet i yttrandet stämmer därmed inte. 
Mellan vindkraftsområdet Nöre och den sammanhållna bebyggelsen som 
täcker Åfärd är det dryga 2,5 kilometer. Det kan hända att den som lämnat 
yttrandet misstagit ett riksintresseområde för ett vindkraftsområde.  

Planen ändras genom att Nöre och Marbohemmets vindkraftsområden tas bort 
inför antagande. 

2.2.11 Privatperson 11 
Angående vindkraftsområdet i Nöre. Oerhört få, om ens någon i Nöre med omnejd vill ha en 
vindkraftspark här. Varför finns det då ens med? Det kommer bara skapa osämja, osäkerhet 
och problem i byn att det är med. Ta bort det direkt annars ställer ni bara till en massa 
problem. Det måste ju vara bättre att ställa vindkraftsverken framför stadshuset i stan så får 
ni se hur populärt det blir! 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 

2.2.12 Privatperson 12 
För några år sedan flyttade vi till Nöre, en fantastiskt fin by. Ska vi nu se detta försvinna i en 
massa vindkraftsverk som förstör det fina och lugna här? Det känns inte bra. Mycket negativt 
för oss som bor här. Vår familj vill inte bo i en vindkraftspark. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort inför 
antagande. 

2.2.13 Privatperson 13 
Ett av Sveriges etappmiljömål var att år 2020 ha skyddat 20% av Sveriges land och 
sötvattensområden. Det klarade vi inte. Jag föreslår att vi ser till att nå dessa mål ganska 
omgående! I ett första steg genom att omvandla stora delar av det nyinköpta Brunnsnäs 2:9 
(både strand, öppenmark och skogsområde) till naturreservat. Detta blir i praktiken en 
utvidgning av Kråkebos naturreservat och medför att vi får vårat första större 
sammanhängande naturreservat. Idag har vi ju bara små duttar med skyddad mark utspridda 
över kommunen... 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan om det är 
lämpligt att utvidga Kråkebos naturreservat norrut hanteras inom arbetet 
med nytt planprogram för Brunnsnäsområdet. Det är alltså möjligt att 
kommunen i samband med planprogrammet föreslår att ett nytt 
naturreservat bildas för Åsakullen.  

2.2.14 Privatperson 14 
Vi befinner oss i ett klimatnödläge för den pågående globala uppvärmningen och vi behöver 
agera på det sättet. 3 enkla förslag: 

Om jag är rätt informerad så har Ulricehamns kommun hårdare restriktioner för att få bygga 
vindkraftverk än våra nationella regler (t ex höjdbegränsningar). Ta bort allt sånt!  
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommuner har möjligheten 
att själva göra ställningstaganden för hur restriktiv hållningen ska vara i 
frågor som rör vindkraftsetableringar. Vindkraftsplanen bygger på 
kommunala ställningstaganden. I vissa fall ser kommunen behov av att ställa 
krav som är högre än de nationella riktlinjerna. 

Gör som i Kalifornien. Ställ krav på att alla nybyggda hus ska ha solceller på taket.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I avsnittet 
Markanvändning teknisk försörjning – energi framgår det bland annat att 
kommunen är positivt inställd till markbaserad solenergi och solceller som 
placeras på taket på byggnader. Bra solinstrålning ska också beaktas i 
samband med detaljplaneläggning. 
 
Kommunen kan inte ställa ett generellt krav att alla nybyggda hus ska ha 
solceller. Därutöver är det är heller inte lämpligt med solceller på alla nya hus. 
Kommunen kan däremot i detaljplaner möjliggöra för solceller på byggnader 
förutsatt att så är lämpligt. 

Söder om Fjärås (Söder om Göteborg) finns vindkraftverk bara 500 meter från E6/E20. Även 
om det kanske inte ger optimala vindförhållanden så uppmuntra att vindkraftverk (som 
kanske är lite lägre) att byggas utmed R40. Motorvägar väsnas så mycket att vindkraftverk 
absolut inte kan höras där ändå... 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett vindkraftsområde 
föreslås utmed riksväg 40. Vindkraftsplanen möjliggör för 
vindkraftsetableringar minst 300 meter från större vägar. Avståndet är en 
säkerhetsåtgärd för att minimera riskerna för hälsa och säkerhet om ett verk 
skulle falla.  

2.2.15 Privatperson 15  
Synpunkter avseende område som pekas ut som prioriterade för vindkraft: Knätte med 
omnejd är en levande landsbygd där pensionärer likväl som barnfamiljen är bosatta och lever 
sina liv. Naturen är varierad och sätter prägel på sin omgivning. Ätran slingrar sig genom 
byn. Gamla Knätte kyrka vilken byggdes under medeltiden tornar upp sig på kullen i byn, de 
många fornlämningarna i området och naturreservatet Knätte Kullar beder ut sig med sin 
stäppartade terräng vilket är mycket sällsynt i Sverige. Ett lugnt, tyst och harmoniskt 
landskap där familjer har valt att leva just för dessa värden. Att peka ut detta område som 
särskilt lämpligt för vindkraftspark och placera flertalet vindkraftverk, vilket blir i närheten 
av dessa viktiga och natursköna upplevelser, anser jag högst olämpligt. Naturen kommer få 
en annan prägel, den tysta och harmoniska livsstilen som är idag kommer inte finnas kvar 
och attraktionskraften att bosätta sig i området kommer minska. 

Kommentar: Det framgår inte av yttrandet vilket eller vilka 
vindkraftsområden som avses. Planen ändras genom att Nöre och 
Marbohemmets vindkraftsområden tas bort inför antagande. Dessa två 
områden är de som i granskningsförslaget låg geografiskt närmast Knätte. 

2.2.16 Privatperson 16  

Hej Under det senaste året med Covid-19 i fokus har det blivit tydligt hur viktigt det är med 
sammanhängande rekreationsområde nära centralorten. Lassalyckan och Sanatorieskogen 
används i dag av skidåkare, mtb-åkare, orienterare, friluftsmänniskor som vill grilla korv, 
traillöpare osv osv. Under den senaste tiden har i princip alla grillplatser varit upptagna varje 
helg. Detta visa på vikten av att bevara skogen och inte dra en väg från Hester till Marbäck 
som klipper av möjligheterna till dessa aktiviteter. Hela skogen används som det är i dag av 



Granskningsutlåtande  

 
 
 
 

19 

cyklister och orienterare. Kanske inte lika frekvent över allt men den används och med vägen 
skulle detta kraftigt begränsas. Trafikanter från Jönköping eller Rönnåsen har inga problem 
att åka en viss omväg medan barn och unga inte kan korsa tungt trafikerade vägar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen tolkar 
yttrandet som att det avser den föreslagna förbifarten från väg 157, öster om 
Ulricehamns centralort. Föreslagen förbifart avses att anläggas på ett sådant 
sätt att negativ påverkan på Lassalyckans friluftsvärden minimeras. I 
översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse mellan Hössnamotet vid 
väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. Sträckningen visas 
oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den skillnaden att i 
tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn linje och i 
förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa vilket 
markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt 
skulle försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att 
bygga vägen kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den 
sträckning som visas i översiktsplanen kan vara ett alternativ. 

Det finns en väg vid Kinnared. Det är kanske bättre att rusta upp den vägen samt att tänka i 
framtiden var man vill placera nya industriområden. 

 Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Väg 1736 genom Kinnared 
håller inte den standard som krävs för en förbifart. Även här skulle det i så fall 
bli fråga om en nybyggnation i delvis ny sträckning. Vägens placering, cirka 
sju kilometer öster om nuvarande väg 157, innebär minimal möjlighet till 
överflyttning av trafik från Ulricehamns centrum och utebliven möjlighet att 
koppla nya bostads- eller verksamhetsområden mot vägen. 

2.2.17 Privatperson 17 
"Isbildning kan uppstå på ett vindkraftverks rotorblad. Detta är vanligast förekommande vid 
kustmiljöer. Riskerna uppstår när isen slungas av rotorbladen. Riskhänsyn till isavkastning 
tillämpas därför inom ett avstånd på 600 meter från riksväg 40, väg 46 och väg 157."  

Ni påstår att det är en risk att bygga vindkraft inom ett avstånd på 600 meter från de stora 
vägarna inom kommunen, men ni väljer att sätta ett område för vindkraftspark 800 meter 
från bostäder. Hur kan ni anse att det inte finns en risk för iskastningar m.m. då?  

Att bo på landsbygden innebär natur- och friluftsliv vilket är bra för människan och barnens 
uppväxt, men att inte våga gå ut och gå i skogen nära intill vindkraft när det är vinter pga risk 
för avkastning, förstår inte riktigt hur ni kan resonera på detta sättet. Det är värre att få en 
isavkastning på biltaket än att en människa dör.  

Kommentar: Planen justeras genom att ställningstagandet för isavkastning 
breddas till att istället kräva av verksamhetsutövaren/tillståndsansökaren att 
i sin ansökan kunna visa hur risken för människor avseende isavkastning 
minimeras. 

Ett skyddsavstånd på 600 meter applicerades tidigare till större vägar. 
Eftersom skyddsavståndet till bostäder är 800 meter var alltså 
skyddsavståndet för bostäder, i granskningen, större för bostäder än för 
större vägar.  

För att minimera riskerna för isavkastning kan verk utrustas med exempelvis 
ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid isbildning, 
obalans, vibrationer eller annan driftstörning. Verk kan utrustas med 
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exempelvis avisninssystem, och automatisk avstängning vid vissa väderlekar. 
Behov av särskilda krav och lämpliga lösningar är väldigt platsspecifikt och 
måste hanteras i respektive tillstånd. 

Ni vill ta hänsyn till landsbygden och bevara den men att placera vindkraftverk 800-850m i 
från bostäderna förstör något enormt. Det påverkar inte bara oss människor utan framförallt 
djuren. Hur resonerar ni kring den biten?  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   

Vill även trycka på att det inte kommit fullständig information kring vindkraften. Placera 
vindkraften kring de områdena där det inte stör befolkningen på samma vis. Att behöva leva 
med störningarna från vindkraften när man vet att det finns andra alternativ. Placera 
vindkraften på öde mark, i områden där det inte stör befolkningen.  

Kommentar: Vid utpekande av vindkraftsområden har ett antal kriterier 
används för att säkerställa vissa värden, såsom god boendemiljö, hälsa, 
säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. Områdena i 
vindkraftsplanen är ett resultat av dessa kriterier. Ofta är det så att de helt 
”öde platserna” är unika just tack vare denna egenskap och bedöms därför 
olämpliga för vindkraft, exempelvis Komosse och andra stora tysta och 
opåverkade områden som redovisas i vindkraftsplanen.  

Placera vindkraften i de "byarna" där befolkningen är för det och inte där 99% är emot det. 
Tänk till innan ni fattar några beslut och informera befolkningen i Ulricehamns Kommun 
innan ni fattar några beslut! 

Kommentar: Granskningen är endast ett förslag på ny översiktsplan och 
inte ett slutgiltigt beslut. Samrådet och granskningen utgör tillsammans två 
tillfällen där bland annat allmänheten informeras och har stor 
påverkansmöjlighet. Kommunen stämmer därmed av med befolkningen innan 
beslut om översiktsplanen fattas.  

2.2.18 Privatperson 18 
Då Vindkraftsplanens förslag grundar sig i en syntesrapport från 2012 (Vindkraftens 
påverkan på människors intressen), och den enligt Vindvals hemsida kommer att uppdateras 
inom kort (projekttid 4 maj 2020 – 1 juni 2021), föreslår jag att Vindkraftsplanen lyfts ut ur 
Översiktsplanen och inväntar ny och aktuell forskning för att undvika beslut som få stora 
konsekvenser under lång tid. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är i stort 
behov av en ny vindkraftsplan då den gällande planen inte är anpassad till 
den teknikutveckling som skett. Kommunen kan inte avvakta med att hantera 
ett vindkraftsärende i väntan på en ny vindkraftsplan med hänvisning till att 
ett ärende ska hanteras så snabbt som möjligt enligt 9 § förvaltningslagen.  

En uppdatering av syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors 
intressen" publicerades hösten 2021. En syntesrapport tittar på all tillgänglig 
forskning och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Den 
uppdaterade syntesrapporten har stämts av gentemot vindkraftsplanen och 
den tidigare versionen av syntesrapporten. Kommunen har inte kunnat 
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identifiera ny koncensus inom vindkraftsforskningen som skulle innebära 
förändringar i förutsättningarna för vindkraft i Ulricehamn. 

Efter antagandet av översiktsplanen kan ändringar göras i samband med att 
planen uppdateras under varje mandatperiod. Möjligheten att uppdatera 
vindkraftsplanen utifrån aktuell forskning kan då göras i samband med en 
sådan uppdatering. 

2.2.19 Privatperson 19 
Deltog på dialogmöte den 20 april. Den nya översiktsplanen är ofullständig. Det saknas plan 
för solenergi, vattenkraft, bioenergi samt vätgas inom Ulricehamns kommun. Kommunen är 
ytterst lämpad för solenergi, för vattenkraft och sannolikt även för bioenergi.  

Eftersom kommunstyrelsens representanter refererade till Parisavtalet 2040 och de 
nationella riktlinjerna ifrågasätter jag varför då en översiktsplan inte följer 
Energimyndighetens riktlinjer om förnybar energi.  

Översiktsplanen skall alltså hantera förnyelsebar energi, men den hanterar endast en 
femtedel av detta.  

Planen bör återföras till tjänstemännen och fliken "vindkraftsplan" ändras till "plan för 
förnybar energi" och även innehålla lokala planer för solenergi, vattenkraft, biomassa samt 
vätgas.  

Refererar till nedanstående. 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/ 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En översiktsplan har inget 
krav på sig att hantera förnybar energi. I granskningsförslaget hanteras 
vindkraft och solenergi eftersom dessa bedöms ha en betydande påverkan på 
markanvändningen. Ett allomfattande grepp kring alla hållbara energikällor 
hanteras inte nödvändigtvis i en översiktsplan utan är anpassat för en separat 
process. Att översiktsplanen hanterar solenergi och vindkraft utesluter inte att 
det också kan hanteras i en energiplan. 
 
En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en 
andra granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar 
efter granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till 
ändringar under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att 
hantera ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.20 Privatperson 20 
Ser att bostadsbebyggelse ligger till stor del (för centralort) söder om stan. Trafik och 
servicetransporter ligger ju idag på norra sidan av stan. Känns då märkligt att det inte finns 
något område för bostäder norrut. Vad är orsaken? Dessutom skall ju reningsverk osv flyttas 
till norra sidan. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen anser inte att 
påståendet i yttrandet stämmer. Granskningsförslaget föreslår såväl 
centrumutveckling som nya bostadsområden och verksamhetsområden i hög 
grad i centralortens norra delar.  

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/
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2.2.21 Privatperson 21 
Skulle vilja veta hur man avgör platser för vindkraft i förhållande till statens markeringar för 
lämpliga platser för vindkraft. Är det personliga kontakter? Vi är med på statens karta över 
lämpliga områden för vindkraft via X där vi är ägare. Vi skulle gärna komma med på lämpliga 
områden för vindkraft. Ni har säkert kartor på var detta är.....annars hör av er. 

Kommentar: Vid utpekande av vindkraftsområden har ett antal kriterier 
används för att säkerställa vissa värden, såsom god boendemiljö, hälsa, 
säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. Områdena i vindkraftsplanen 
är ett resultat av dessa kriterier. Riksintressena är i stort sett enbart baserade 
på vindhastighet. Ett riksintresseområde för vindenergi uppfyller inte 
nödvändigtvis de kriterier som kommunen satt upp. Därav korrelerar de inte 
helt med vindkraftsplanen. Fastighetsägare eller vindkraftsbolag har inte 
kontaktats i samband med bedömning av lämpliga vindkraftsområden.  

2.2.22 Privatperson 22 
På grund av de lagförslag om att begränsa kommuners veto beträffande utbyggnad av 
vindkraft är det av största vikt att kommunens folkvalda tar stor hänsyn till de invånare som 
riskerar att få störningar i sin hem-miljö. (Vindkraft behövs, men även annan lokal förnybar 
kraftproduktion som solel, kraftvärme och småskalig vattenkraft behövs).  

Konkreta förslag:  

Sätt krav på max 35 dB(A) vid tomtgräns.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
Naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

Sätt krav på minsta avstånd från tomtgräns till 10 gånger maxhöjden.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
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bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

Arbeta MOT lagförslaget om att begränsa kommuners veto beträffande placering av 
vindkraft, men arbeta samtidigt FÖR mer alternativ förnybar elproduktion inom kommunen 
(att visa handlingskraft ger förtroende). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen bedöms 
inte vara ett instrument för att påverka en framtida lagändring. Kommunen 
är medveten om det arbete som pågår avseende vetorätten. Översiktsplanen 
kan dock inte byggas på eventuella framtida lagändringar. Lagändringar 
som har stor betydelse för översiktsplanens ställningstaganden behöver 
hanteras i samband med att översiktsplanen revideras, vilket den görs varje 
mandatperiod. 

 
I granskningsförslaget hanteras vindkraft och solenergi eftersom dessa 
bedöms ha en betydande påverkan på markanvändningen. Ett allomfattande 
grepp kring alla hållbara energikällor hanteras inte nödvändigtvis i en 
översiktsplan utan är anpassat för en separat process. Att översiktsplanen 
hanterar solenergi och vindkraft utesluter inte att det också kan hanteras i en 
energiplan. 

2.2.23 Privatperson 23 
Gällande vindkraftsplanen: Säkerhetsavståndet är för kort, avståndet bör vara verkets höjd 
x10. Min åsikt är att Ulricehamns kommun ej har några lämpliga platser för en 
vindkraftspark. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

2.2.24 Privatperson 24 

Hej! Mitt namn är NN och jag bor i X. 

Jag skriver detta yttrande rörande den rådande omständighet kring huruvida vindkraftverk 
ska byggas i mitt närområde eller ej.  
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Jag ställer mig bakom följande argument som talar emot att vindkraftverk ska byggas så nära 
mitt hem. Alla vindkraftsområden ska kontrolleras mot siktanalysen för Komosse (se 
exempelvis områdena i Röshult och Böne, samt Högaberg i Tranemo kommun).  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I vindkraftsplanen 
tillämpas ett skyddsavstånd gentemot Komosse på 2,5 kilometer i norra änden 
och som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. Detta har bedömts vara 
tillräckligt för att eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa 
friluftsvärdena i området. En ny siktanalys har tagits fram som visar att 
vindkraftsområdena, som mest, har en väldigt begränsad visuell påverkan på 
Komosse.  

Fågelinventeringen inför vindkraftsprojekt måste få ta relevant tid, för att få fram rättvisande 
resultat.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En fågelinventering görs i 
samband med det enskilda ärendet och av det bolag som avser uppföra 
verken.  

Att minsta avstånd från bostäder till vindkraftverk med hänsyn till buller, skuggeffekter och 
vindkraftverkens dominerande intryck anges till 10 gånger totalhöjden för vindkraftverket, i 
stället för nuvarande lägsta mått 800 m.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   

Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har 
legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. 
Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den 
upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

För min del handlar det om så mycket mer än en störande åsyn vid horisonten. Jag har sedan 
3 års ålder haft epilepsi (generaliserat tonisk-kloniskt anfall). Jag är extremt känslig för 
flimmer och blinkande ljus. Min sjukdom har genom min lugna tillvaro här ute på landet 
gjort att jag kan leva ett normalt liv med jobb. Riskerna med att placera vindkraftverk med 
konstanta blinkningar och skuggbildningar hade helt klart påverkat mitt liv till det negativa. 
Dessutom kör jag bil i jobbet varje dag. Skulle jag dagligen utsättas för skuggbildningar och 
blinkningar från ett antal vindkraftverk skulle det inte bara påverka mig utan dessutom vara 
direkt riskabelt för andra också.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. De svenska riktlinjerna 
för störningar från skuggor baseras på studier och rekommendationer gjorda 
i Tyskland. Studierna baseras på hur en genomsnittligt känslig person, alltså 
inte epileptiker, störs av vindkraftverk. I syntesrapporten ”Vindkraftens 
påverkan på människors intressen” från 2021 vars slutsatser har utgjort 
underlag till översiktsplanen, står följande om risken för epileptiker:  

”Harding et al. (2008) diskuterar risken för epileptiker. Om vindkraftverkets 
rotorblad skymmer solen oftare än 3 gånger per sekund (3 Hz), finns en viss 
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förhöjd risk för anfall hos personer med fotokänslig epilepsi. Detta är dock 
inte relevant för moderna vindkraftverk, som rör sig långsammare och 
skymmer solen 1–2 gånger per sekund. Smedley et al. (2010) påpekar dock att 
det kan finns en risk vid små vindkraftverk som skymmer solljus mer än tre 
gånger per sekund.” 

När det gäller hinderbelysningen så styrs den av Transportstyrelsens regler 
och gäller för alla höga objekt, inte bara vindkraftverk. För objekt över 150 
meter så gäller att lamporna ska blinka med 40-60 blinkningar per minut. 
Detta motsvarar 0,67-1 Hz, vilket är lägre än de 3 Hz som, i syntesrapporten, 
anges som gräns för risk för anfall hos personer med fotokänslig epilepsi. 

Att högsta bullernivå vid bostäder ska sänkas till max 35dB(A) då placeringsställena är tysta 
naturområden med bakgrundsljud på <35dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

Att all hindersbelysning förses med radarfunktion (OCAS microradar eller liknande) då ett 
ständigt blinkande högintensivt ljus påverkar både människor och djurs välbefinnande 
negativt i en annars opåverkad miljö.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors hälsa 
inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering.  

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
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inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder. Att göra en ”korrekt mätning” av 
bullerpåverkan från en verksamhet innan den är i drift är inte möjligt. Allt 
upp till den punkten är beräkningar och modeller, med olika osäkerhet. Detta 
gäller även de standardiserade metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i 
egenskap av tillsynsmyndighet kräva att uppföljande mätningar av 
lågfrekvent buller ska göras samt ställa krav på att åtgärder ska vidtas om 
det inkommer klagomål på ljudnivåerna. Länsstyrelsen ställer normalt sett 
krav på högsta tillåtna bullernivåer i tillståndsvillkoren. 

Bifogar gärna journaler gällande min sjukdom om så skulle behövas för att kunna påverka 
beslutet om att godkänna ett vindkraftsbygge i mitt närområde.  

Jag sänder här över en länk som beskriver problem som oftast förbises då frågan om 
vindkraft kommer på tal.  

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-
halsorisk/ 

”Man kan likna det vid ett pulserande eller flimrande ljus – många besväras inte märkbart 
medan personer med sensorisk överkänslighet kan få besvär. Flimrande ljus kan som bekant 
till och med utlösa epilepsi. På samma sätt utlöser det ständigt pulserande, icke hörbara 
infraljudet från vindkraftverk betydande besvär hos personer med central sensorisk 
överkänslighet.” 

 Kommentar: Noteras. 

Något som jag tycker ni bör ta och beakta är att forskningen kring solceller hela tiden går 
framåt. En helt ljud- och flimmerfri energikälla som har väldigt liten påverkan på vår fina 
omgivning. En varm rekommendation är att resurserna bör läggas där istället.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I avsnittet 
Markanvändning teknisk försörjning – energi framgår det bland annat att 
kommunen är positivt inställd till markbaserad solenergi och solceller som 
placeras på taket på byggnader och att kommunen anser att solenergi är ett 
väsentligt samhällsintresse. 

Tack på förhand! 

2.2.25 Privatperson 25 
Vindkraftsplanen:  
Det är positivt att området Boarp/Stigared inte är med i vindkraftsplanen. Närheten till 
Komosse gör detta till ett mycket dåligt område att exploatera med vindkraftverk. Området 
inhyser också spelande tjädrar, orrar, det befinner sig många olika rovfåglar i området och 
varje vår och höst går transträcken rätt över detta området. 

Kommentar: Noteras. 

Det är mycket negativt med ett nytt område som sträcker sig söder om Rånnavägssjön. 
Närheten till rekreationsområdet vid Rånnavägssjön och många närboende gör detta till ett 
olämpligt område att bebygga med vindkraftverk, transträcket vår och höst flyger även förbi 
här.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet till 
bostäder är satt till 800 meter eftersom ljudnivån 40 dB(A) vid husfasad 
bedöms klaras vid ett sådant avstånd. Om en etablering i en ansökan inte kan 
visa att en vindkraftspark skulle klara krav på exempelvis buller, skugga och 

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/
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ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med vindkraftsplanen, oavsett om det 
är mer än 800 meter från bostäder. Avståndet till bostäder är därmed inte det 
enda kravet som ställs. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Tranor flyger oftast på högre höjder än höjden på vindkraftverk och är som 
känsligast vid landning och dåligt väder. I dagsläget går det inte att se att just 
Rånnavägssjön är en specifik rastplats för tranor. Den begränsade kunskap 
som kommunen har tillgång till i nuläget med avseende på transträck i 
området och en eventuellt negativ påverkan på dessa, medför att det i 
översiktsplanen inte går att bedöma om vindkraftsområdet söder om 
Rånnavägssjön är olämpligt med hänsyn till transträck. Frågan hanteras 
med fördel i ett eventuellt tillståndsärende. 

Olämpligt att det finns planer att bygga i grannkommunen Tranemo nära kommungränsen, 
vilket påverkar det tysta området som är markerat i vindkraftsplanen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Tranemo kommun är en 
remissinstans i översiktsplanearbetet och har ansvar att bevaka sina 
intressen. Tranemo kommun har valt att inte yttra sig angående att ett av 
deras vindkraftsområden kan påverkas av ett stort tyst och opåverkat område 
på andra sidan kommungränsen, eller vice versa.  

Vidare har Tranemo kommun påbörjat processen med en ny översiktsplan 
samt en reviderad vindbruksplan. Av Tranemo kommuns 
granskningsyttrande framgår en önskan om att föra en dialog för att nå en 
samsyn bland annat gällande det mellankommunalt värdefulla området 
Komosse. Ulricehamns kommun och Tranemos kommun avser att föra en 
sådan dialog.  

Vid planering av nya verk borde ett krav vara att kontrollera siktlinjen från Komosse som 
finns.  

Kommentar: Planen kompletteras genom att den siktanalys som 
presenteras i granskningsförslaget utökas inför antagande. En kontroll av 
siktlinjen från Komosse görs redan i granskningsförslaget av 
vindkraftsplanen. I siktanalysen dras slutsatsen att Komosses siktlinje i stort 
sett förblir obruten i förhållande till eventuella etableringar i de föreslagna 
vindkraftsområdena. Som mest kan toppen på rotorblad och nav skymtas vid 
trädtoppar i horisontlinjen. Kommunen tillämpar därutöver ett 
skyddsavstånd gentemot Komosse på 2,5 kilometer i norra ändan och utökas 
till 4 kilometer i sydvästläge. Detta har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området.  

Det är VIKTIGT att när det planeras för nya verk så borde man ta hänsyn till de boende i 
närområdet och avståndet mellan verk och bostad måste ökas till 10 ggr höjden på verken. 
Det är VIKTIGT för hälsan. I flera länder som ligger före oss finns denna regel redan som lag 
just på grund av att så många människor och även djur påverkas i så hög grad negativt av ljud 
och ljus. Förstör inte alla små byar i Sverige innan detta blir en regel.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
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Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs. Det angivna 
skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund 
för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen 
kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda 
störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

Vad gäller blinkande ljus måste kommunen kräva radarstyrda ljus som bara blinkar när det 
är flyg i närheten och annars så är det släckt för att de boende och djur inte skall drabbas av 
detta hög intensiva vita blinkande ljus. Kommunen borde ta lärdom av problemen som har 
blivit i Trädet där befolkningen mår dåligt.  

Kommentar: Planen ändras inte avseende radarstyrt ljus. För att få 
använda sig av radar, så kallad OCAS, så krävs dispens från 
Transportstyrelsen då detta avviker från gällande föreskrifter. Eftersom 
Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur flygsäkerhets- och 
sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för metoden. Ett krav 
enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att inga vindkraftverk 
över 150 meter kan etableras i kommunen.  

Planen justeras genom att nya ställningstaganden ersätter 
granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande ljus. De 
nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna och 
tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse ska 
användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser. Vidare görs ställningstagandet om att 
synkronisering av de blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för 
att minska ljusstörningar från vindkraftsparker.    

Kommunen skall också kräva att verk inte får låta högre än 35 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  
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Vi är en välmående landsbygdskommun dit många hittills gärna flyttat och skall det så förbli 
då måste man lyssna på dem som bor på landsbygden och lära sig av områden där det redan 
finns verk och där de boende mår väldigt dåligt tex. Grimsås och Trädet. De boende måste 
känna sig trygga med översiktsplanen så att fler skall kunna söka sig ut på landet för att finna 
den tysta naturen och må bra, och flytta hit, det borde vara kommunens vilja att ha en 
välmående befolkning, och en attraktiv kommun att flytta till, dit människor känner sig 
trygga i sitt hus och inte tvingade att flytta. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En översiktsplan är 
endast vägledande och inte juridiskt bindande. Detta innebär att den inte ska 
ses utgöra en garant för att förändringar i mark- och vattenanvändningen 
sker och inte sker.  

Att ett område är föreslaget i en översiktsplan/vindkraftsplan innebär inte att 
det är förbjudet att ansöka om och etablera en vindkraftspark på en annan 
plats. Det skulle däremot gå emot planen och sannolikt de kriterier som tagits 
ställning kring politiskt. Översiktsplanen speglar den politiska inriktningen 
och utgör ett underlag inför beslut. Processen riskerar också att bli 
långdragen och dyr.  

2.2.26 Privatperson 26 
Alla vindkraftsområden ska kontrolleras mot siktanalysen för Komosse (se exempelvis 
områdena i Röshult och Böne, samt Högaberg i Tranemo kommun).  

Kommentar: Planen kompletteras genom att den siktanalys som 
presenteras i granskningsförslaget utökas inför antagande. En kontroll av 
siktlinjen från Komosse görs redan i granskningsförslaget av 
vindkraftsplanen. I siktanalysen dras slutsatsen att Komosses siktlinje i stort 
sett förblir obruten i förhållande till eventuella etableringar i de föreslagna 
vindkraftsområdena. Som mest kan toppen på rotorblad och nav skymtas vid 
trädtoppar i horisontlinjen. Kommunen tillämpar därutöver ett 
skyddsavstånd gentemot Komosse på 2,5 kilometer i norra ändan och som 
utökas till 4 kilometer i sydvästläge. Detta har bedömts vara tillräckligt för att 
eventuella vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området.  

Fågelinventeringen inför vindkraftsprojekt måste få ta relevant tid, för att få fram rättvisande 
resultat.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan regleras inte i 
översiktsplanen. 

Komosse syd: Utveckling av området och höjd för eventuell utvidgning av riksintresset för 
friluftsliv/kommunens friluftsområden; samt skydd av tjäderspelsplatser.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår inte av 
yttrandet om det gäller geografisk utveckling eller åtgärder inom området 
Komosse syd. Riksintresset för friluftsliv sträcker sig hela vägen till 
kommungränsen mot Tranemo. Kommunen har därför inget intresse att 
ytterligare utöka området i översiktsplanen.  

Tjäderspelplatser är inte en fråga som hanteras i en översiktsplan. Tjädern 
och dess spelplatser bedöms redan idag ha ett fullgott skydd enligt gällande 
reservatsföreskrifter för det naturreservat som omfattar Komosse. Ett 
exempel på detta är förbudet mot att avverka skog inom naturreservatet. 
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Önskan om att se satsningar på frilufts-/natura 2000-området Komosse - med exempelvis 
naturrum, ökad handikappanpassning, möjlighet till undervisning, inkludering i 
Vinterstaden Ulricehamn genom skidåkning, etc.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I översiktsplanen föreslås 
en ökad tillgänglighet och sociala anordningar på Komosse. Inkludering i 
vinterstaden Ulricehamn är inte en fråga som översiktsplanen hanterar. 

Tysta områden – viktiga både nu och i framtiden. Möjlighet att ”bygga ihop” tysta områden 
över kommungränsen – för ännu bättre effekt.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen instämmer i 
yttrandet. Vidare har Tranemo kommun påbörjat processen med en ny 
översiktsplan samt en reviderad vindbruksplan. Av Tranemo kommuns 
granskningsyttrande framgår en önskan om att föra en dialog för att nå en 
samsyn bland annat gällande det mellankommunalt värdefulla området 
Komosse. Ulricehamns kommun och Tranemos kommun avser att föra en 
sådan dialog.  

Mellankommunala samtal (med Tranemo och Jönköping) för att skydda Komosses unika 
naturupplevelse – så att inte fler vindkraftverk (och andra störande byggnationer) uppförs, 
och så att de verk som fått tillstånd innan riksintresset för friluftsliv pekades ut – monteras 
ner efter sin livslängd och inte genomgår en så kallad re-powering (där verken byts ut och 
ersätts av nya). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I samband med 
vindkraftsansökningar som berör mer än en kommun sker dialog. 
Grannkommunerna är därtill remissinstanser i översiktsplanearbetet och har 
insikt i vindkraftsområden i närheten av den egna kommunen.  

Så länge ett tillstånd gäller och villkoren i tillståndet uppfylls kan inte 
kommunen ställa krav på att re-powering inte får göras. Får Ulricehamns 
kommun en remiss på re-powering från grannkommuner kommer kriterierna 
för utpekande av områden i kommunens vindkraftsplan att tillämpas vid 
yttrandet på en sådan remiss. 

2.2.27 Privatperson 27 
De 5 utpekade (rödmarkerade) områdena i vindkraftsplanen bör slopas helt för att dels 
säkerställa att vi behåller det kommunala vetot även efter kommande lagändring, dels för att 
ge alla önskade projekteringsområden samma möjlighet till prövning och tyngd i samråd 
med närboende. Markägarna i de utpekade områdena ska därmed även beredas samma 
möjlighet som övriga områden i kommunen att utveckla sin näring eller få möjlighet till 
bygglov etc. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen och de 
områden som finns föreslagna i den, utgör ett stöd för att processer inte ska 
bli osäkra, långdragna och dyra. Besluten ska vara förutsägbara för alla 
inblandade. Därutöver är vindkraftsplanen baserad på den process för 
tillstånd som gäller vid tidpunkten för antagandet. Tillståndsprocessen 
regleras i miljöbalken. 
 
Vindkraftsplanen utgör basen för förvaltningens bedömning av en ansökan 
om att etablera vindkraft. Ett föreslaget vindkraftsområde innebär dock inte 
per automatik att en park får tillstånd att byggas. Ett exempel på detta är 
Boarp och Stigared som fick avslag. Skäl för att inte tillstyrka en ansökan kan 
exempelvis vara att den inte stämmer överens med kommunens översiktsplan. 
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Att ett område är föreslaget i en översiktsplan/vindkraftsplan innebär inte att 
det är förbjudet att ansöka om och etablera en vindkraftspark på en annan 
plats. Det skulle däremot gå emot planen och sannolikt de kriterier som tagits 
ställning kring politiskt. Översiktsplanen speglar den politiska inriktningen 
och utgör ett underlag inför beslut. Processen riskerar också att bli 
långdragen och dyr.  

 
Ur en demokratisk aspekt finns det ett värde i att gentemot allmänheten 
redovisa föreslagna vindkraftsområden. Områdena har genomgått 
medborgardialog under både samråd och granskning av översiktsplanen.  

2.2.28 Privatperson 28 
Jag tycker att översiktsplanen ska innehålla en plan för förnybar energi istället för att enbart 
ha en vindkraftsplan, i enighet med Energimyndighetens uppmuntran, och skulle då 
innehålla plan även för Solkraft, Vattenkraft, Bioenergi och Vätgas. Jag efterfrågar speciellt 
en tydlig plan/uppmuntran för solkraftsinstallationer i samband med industriområden 
(Rönnåsen, Vist, Karlsnäs mfl), kommunala byggnader samt Övreskog och Lassalyckan. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett allomfattande grepp 
kring alla hållbara energikällor hanteras inte nödvändigtvis i en 
översiktsplan utan är anpassat för en separat process. I granskningsförslaget 
hanteras vindkraft och solenergi eftersom dessa bedöms ha en betydande 
påverkan på markanvändningen. Att översiktsplanen hanterar solenergi och 
vindkraft utesluter inte att det också kan hanteras i en energiplan.  
 
En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en 
andra granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar 
efter granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till 
ändringar under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att 
hantera ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 
 

Planen bör även innefatta information och stöd till privatpersoner och företag att se fördelar 
med sol och mindre vindsnurror i ny teknik (<12m) i samband med boende eller verksamhet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I granskningsförslaget 
hanteras bland annat solenergi eftersom detta bedöms ha en betydande 
påverkan på markanvändningen. I avsnittet Markanvändning teknisk 
försörjning – energi framgår det bland annat att kommunen är positivt inställd 
till markbaserad solenergi och solceller som placeras på taket på byggnader. 
Bra solinstrålning ska också beaktas i samband med detaljplaneläggning. 
 
Syftet med vindkraftsplanen är att ge vägledning för större anläggningar och 
inte miniverk. Endast bygganmälan krävs om följande villkor uppfylls: ett verk 
som inte monteras på en byggnad eller sätts närmare fastighetsgränsen än 
verkets höjd och har en totalhöjd på max 20 meter och en rotordiameter på max 
tre meter. Det får dock inte börja byggas utan startbesked eller tas i bruk innan 
slutbesked lämnats från Miljö- och byggnämnden. Om något av villkoren ovan 
inte uppfylls krävs bygglov. Två eller fler verk som uppfyller villkoren ovan blir 
tillsammans både bygglovspliktiga och anmälningspliktiga. Dessa regler 
regleras i miljöbalken. 
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Jag skulle gärna se Ulricehamn som föregångare till att vara en väl genomtänkt, 
självförsörjande producent av hållbar energi, genom många småskaliga energikällor som väl 
stämmer in i kommunens övriga värden som småstads- och landsbygdskommun med stor 
potential att växa genom dessa värden och ställningstagande. 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett helhetsgrepp kring 
kommunens energifrågor ska hanteras i en så kallad energiplan.  

2.2.29 Privatperson 29 

Jag vill:  

• Att minsta avstånd från bostäder till vindkraftverk med hänsyn till buller, 
skuggeffekter och vindkraftverkens dominerande intryck anges till 10 gånger 
totalhöjden för vindkraftverket, i stället för nuvarande lägsta mått 800 m.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs. Det angivna 
skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund 
för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen 
kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda 
störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Att högsta bullernivå vid bostäder ska sänkas till max 35dB (A) då placeringsställena 
är tysta naturområden med bakgrundsljud på <35dB (A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  
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• Att all hindersbelysning förses med radarfunktion (OCAS microradar eller liknande) 
då ett ständigt blinkande högintensivt ljus påverkar både människor och djurs 
välbefinnande negativt i en annars opåverkad miljö.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder. Att göra en ”korrekt mätning” av 
bullerpåverkan från en verksamhet innan den är i drift är inte möjligt. Allt 
upp till den punkten är beräkningar och modeller, med olika osäkerhet. Detta 
gäller även de standardiserade metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i 
egenskap av tillsynsmyndighet kräva att uppföljande mätningar av 
lågfrekvent buller ska göras samt ställa krav på att åtgärder ska vidtas om 
det inkommer klagomål på ljudnivåerna. Länsstyrelsen ställer normalt sett 
krav på högsta tillåtna bullernivåer i tillståndsvillkoren. 

2.2.30 Privatperson 30 

De 5 utpekade (rödmarkerade) områdena i vindkraftsplanen ska slopas helt för att dels 
säkerställa att vi behåller det kommunala vetot även efter kommande lagändring, dels för att 
ge alla önskade projekteringsområden samma möjlighet till prövning och tyngd i samråd 
med närboende. Markägarna i de utpekade områdena ska därmed även beredas samma 
möjlighet som övriga områden i kommunen att utveckla sin näring eller få möjlighet till 
bygglov etc. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen och de 
områden som finns föreslagna i den, utgör ett stöd för att processer inte ska 
bli osäkra, långdragna och dyra. Besluten ska vara förutsägbara för alla 
inblandade. Därutöver är vindkraftsplanen baserad på den process för 
tillstånd som gäller vid tidpunkten för antagandet. Tillståndsprocessen 
regleras i miljöbalken.  

Vindkraftsplanen utgör basen för förvaltningens bedömning av en ansökan 
om att etablera vindkraft. Ett föreslaget vindkraftsområde innebär dock inte 
per automatik att en park får tillstånd att byggas. Ett exempel på detta är 
Boarp och Stigared som fick avslag. Skäl för att inte tillstyrka en ansökan kan 
exempelvis vara att den inte stämmer överens med kommunens översiktsplan. 
Att ett område är föreslaget i en översiktsplan/vindkraftsplan innebär inte att 
det är förbjudet att ansöka om och etablera en vindkraftspark på en annan 
plats, om detta är något kommunens politiker beslutar om. Det skulle däremot 
gå emot planen och sannolikt de kriterier som tagits ställning kring politiskt. 
Processen riskerar också att bli långdragen och dyr.  
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Ur en demokratisk aspekt finns det ett värde i att gentemot allmänheten 
redovisa föreslagna vindkraftsområden. Områdena har genomgått 
medborgardialog under både samråd och granskning av översiktsplanen.  

2.2.31 Privatperson 31 
Översiktsplanens del 6. Vindkraftsplan måste anpassas efter de förändringar som skett under 
tiden som framtagandeprocessen fortgått. Detta för att tillförsäkra en aktuell och relevant 
översiktsplan. 

 Kommentar: Noteras.  

I den framtagna översiktsplanen redovisas inte vindkraftsområdet vid Horsaskogen (i 
närheten av Hällunda) där Eolus Vind har fått bygglov för att uppföra två vindkraftverk detta 
enligt artikel i UT den 7 april 2021. Utelämnandet av denna vindkraftspark omöjliggör en 
översikt över områdets vindkraftsplan. Området Horsaskogen även benämnt Vindkraftspark 
Timmele ligger mellan de föreslagna områdena Nöre och Marbohemmet. Detta innebär att de 
tre områden ihop riskerar möjliggöra en, för vår region väldigt stor vindkraftspark på mellan 
10-15 verk. Detta dessutom i kommunens relativt centrala delar, områden som i nuläget inte 
på samma sätt som de yttre delarna tappar befolkning. 

Kommentar: Planen kompletteras i kartan med uppförda verk och 
tillståndsgivna verk. 

För att undvika en alltför stor etablering av vindkraftverk och för att få en jämnare fördelning 
av vindkraftsområdena i kommunen föreslås vindkraftsområde Nöre utökas med det redan 
till Eolus Vind bygglovsgivna projektet i området Horsaskogen (Timmele) och 
vindkraftsområdet Marbohemmet helt strykas. På detta sätt skapas det ett antal 
vindkraftsområden (inklusive befintliga) inom kommunen med relativt bra spridning, dvs. i 
Trädet, Nöre inklusive Horsaskogen (Timmele), Sjögared, Marbäck, Boarp och Rånnaväg.  

Slutsats: Vindkraftsområdet Marbohemmet stryks och Vindkraftsområde Nöre utökas med 
de planerade vindkraftverken i Horsaskogen (Timmele). Detta för att inte skapa det för 
kommunen allt för stora och dominerande vindkraftsområde som Nöre, Horsaskogen och 
Marbohemmet gemensamt skulle bilda. 

Kommentar: Planen ändras inte avseende utökning av vindkraftsområden. 
Området bedöms inte kunna utökas med hänsyn till närliggande bostäder.  

Planen ändras genom att Nöre och Marbohemmets vindkraftsområden tas 
bort inför antagande. 

2.2.32 Privatperson 32 

Översiktsplanen bör kompletteras med de områden som kommer att beläggas med hårda 
restriktioner på grund av vindkraftsområdena. Restriktionerna kommer bland annat leda till 
att inga bygglov för bostäder kan beviljas inom restriktionsområdet. I dagsläget sträcker sig 
sådana områden 800 m ut från vindkraftsområdenas yttersta gräns. Troligtvis kommer dock 
detta avstånd att öka ytterligare allteftersom forskningen framskrider om hur ljud och ljus 
från vindkraftverk påverkar människan.  

Slutsats: Komplettera översiktsplanen med det område som i dag sträcker sig 800 m ut från 
varje vindkraftsområdes yttersta gräns och som alltså kommer att beläggas med hårda 
restriktioner. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett tillvägagångssätt i 
enlighet med yttrandet skulle innebära att vindkraftsområdena prioriteras 
högre än alla andra intressen, vilket inte är avsikten. 
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2.2.33 Privatperson 33 
Som boende i Ulricehamns kommun med omnejd, vill vi här framföra ett antal synpunkter.  

Först konstaterar vi att det är klokt och framsynt av kommunen att vilja värna Komosse och 
de tysta områden som finns. Komosses natur, och de upplevelser den tillhandahåller, är 
erkänt unika, och att bevara Komosse och kommunens tysta områden är värdefullt, både idag 
och för framtiden. Att inventera och värna de ekosystemtjänster som omgivningarna ger är 
ekonomiskt i flera led, och något både vi och svenska myndigheter uppmuntrar.  

 Kommentar: Noteras. 

Att bedriva konventionellt jord- och skogsbruk inom tysta områden möter heller inga hinder, 
vilket kommunen bör förtydliga för de oroliga.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
översiktsplanen att tillfälligt störande verksamheter tillåts inom stora tysta 
och opåverkade områden. Jord- och skogsbruk anges där som exempel på 
sådana verksamheter som kan tillåtas.  

Vi vill även uppmuntra kommunen att tydligt bevaka sina (invånarnas) intressen när det 
kommer till åverkan som kan orsakas av exempelvis ingrepp nära kommungränsen. Ett 
aktuellt exempel är Tranemo kommuns vindkraftsområde nära Högaberg, Grönahög, där 
etablering kan få negativ inverkan på Ulricehamns kommuns stora, tysta område; på 
upplevelsen av riksintresset för friluftsliv gällande Komosse; på en eventuell expansion av 
friluftsområdet Komosse söderut; på fågellivet med spelplatser i området; samt givetvis för 
de boende.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Tranemo kommun är en 
remissinstans i översiktsplanearbetet och har ansvar att bevaka sina 
intressen. Tranemo kommun har valt att inte yttra sig angående att ett av 
deras vindkraftsområden kan påverkas av ett stort tyst och opåverkat område 
på andra sidan kommungränsen, eller vice versa.  

Vidare har Tranemo kommun påbörjat processen med en ny översiktsplan 
samt en reviderad vindbruksplan. Av Tranemo kommuns 
granskningsyttrande framgår en önskan om att föra en dialog för att nå en 
samsyn bland annat gällande det mellankommunalt värdefulla området 
Komosse. Ulricehamns kommun och Tranemos kommun avser att föra en 
sådan dialog.  

Vi önskar i översiktsplanen ett tydligt ställningstagande för mellankommunal dialog gällande 
kommunens intressen i dessa frågor.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Mellankommunala 
intressen hanteras generellt i översiktsplanen och specifikt i vindkraftsplanen.  

Utöver detta önskar vi även att den siktanalys som gjorts för Komosse används vid alla nya 
vindkraftsetableringar (både inom kommunen och nära kommungränsen), för att inte verk 
som skadar riksintresset ska godkännas.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Sikten från Komosse är 
alltid viktig eftersom riksintresseområdet för friluftsliv som omfattar Komosse 
även hanterar siktmässiga störningar på mossen. Kommunen binder ingen 
att använda siktanalysen från år 2008 då det viktigaste är att siktanalysen är 
aktuell och relevant.  

Planen kompletteras genom att den siktanalys som presenteras i 
granskningsförslaget utökas inför antagande. En kontroll av siktlinjen från 
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Komosse görs redan i granskningsförslaget av vindkraftsplanen. I 
siktanalysen dras slutsatsen att Komosses siktlinje i stort sett förblir obruten i 
förhållande till eventuella etableringar i de föreslagna vindkraftsområdena. 
Som mest kan toppen på rotorblad och nav skymtas vid trädtoppar i 
horisontlinjen. Kommunen tillämpar därutöver ett skyddsavstånd gentemot 
Komosse på 2,5 kilometer i norra ändan och som utökas till 4 kilometer i 
sydvästläge. Detta har bedömts vara tillräckligt för att eventuella 
vindkraftsetableringar inte ska störa friluftsvärdena i området.  

Vidare hoppas vi att kommunen tydligt vill betona vikten av att låta aktuell forskning och 
kunskap vara styrande när det gäller etablering av vindkraftverk.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
vindkraftsplanen att kommunen under framtagandet av vindkraftsplanen har 
använt sig av aktuell och vedertagen forskning rekommenderad av svenska 
myndigheter. Ett kompletterande stöd i arbetet har upphandlats av Chalmers 
tekniska högskola som ställt en vindraftsforskare till förfogande. Kommunen 
har därigenom strävat efter att ta fram en väl underbyggd plan som i så stor 
utsträckning som möjligt vilar på vetenskapliga och erfarenhetsmässiga 
grunder. 

En uppdatering av syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors 
intressen" publicerades hösten 2021. En syntesrapport tittar på all tillgänglig 
forskning och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Den 
uppdaterade syntesrapporten har stämts av gentemot vindkraftsplanen och 
den tidigare versionen av syntesrapporten. Kommunen har inte kunnat 
identifiera ny koncensus inom vindkraftsforskningen som skulle innebära 
förändringar i förutsättningarna för vindkraft i Ulricehamn. 

Efter antagandet av översiktsplanen kan ändringar göras i samband med att 
planen uppdateras under varje mandatperiod. Möjligheten att uppdatera 
vindkraftsplanen utifrån vid tillfället aktuell forskning kan då göras i 
samband med en sådan uppdatering.  

Människor som bor nära sagda vindkraftverk har länge hävdat att de blir allvarligt störda av 
buller. Svenska myndigheter framhärdar i att använda dB (A) som mätvärde avseende buller, 
men om folkhälsan skall värnas är det nödvändigt att använda dB (Z), som även mäter låga 
frekvenser som både stör och är skadliga för människor.  

Forskare vid universitetssjukhuset i Mainz har nyligen visat att en hög nivå av infraljud 
påverkar hjärtfunktionen negativt. Som en konsekvens av detta rekommenderar det tyska 
forskarlaget att den maximalt tolererade nivån för konstant exponering av infraljud bör 
sättas till 80 dB (Z), med hänvisning till hälsorisker. Vi vet också att infraljud når väldigt 
långt från ljudkällan. Med tanke på detta ter sig kommunens förslag att öka 
säkerhetsavståndet från 750 till 800 meter vara av närmast symbolisk karaktär.  

Vi önskar det tillagt i vindkraftsplanen att kommunen måste beakta folkhälsoperspektivet, 
och därför bevaka aktuell forskning, öka säkerhetsavståndet till tio gånger verkens totalhöjd 
samt kräva att ingen boende ska utsättas för bullernivåer över 80 dB (Z).  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riktvärden för ljud från 
vindkraftverk samt övrig industriell verksamhet är satt i dB(A). När dB(A) 
används så har en så kallad A-vägning av ljudtrycksnivån tillämpats. A-
vägningen definieras i den internationella standarden IEC 61672:2003. A-
vägningen görs för att efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser. Örat är 
sämre på att uppfatta låga frekvenser, vilket tas med i A-vägningen. När 
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dB(Z) används så har man gjort en Z-vägning. Vid en sådan görs ingen 
anpassning till örats förmåga att uppfatta låga frekvenser.  

En uppdatering av syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors 
intressen" publicerades hösten 2021. En syntesrapport tittar på all tillgänglig 
forskning och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Den 
uppdaterade syntesrapporten har stämts av gentemot vindkraftsplanen och 
den tidigare versionen av syntesrapporten. Kommunen har inte kunnat 
identifiera ny koncensus inom vindkraftsforskningen som skulle innebära 
förändringar i förutsättningarna för vindkraft i Ulricehamn. 

När det gäller vindkraftverkens hinderbelysning, så har invånare i bland annat Trädet fått sin 
boendemiljö påtagligt försämrad av ett högintensivt, vitt, blinkande ljus (för verk över 150 
meter). Även djur påverkas negativt av att den mörka natthimlen blinkar vitt med ca 1 
sekunds intervall, då vissa arter är beroende av mörk er för jakt, etcetera.  

Utvecklingen inom vindkraftsindustrin går mot högre verk, och sannolikt kommer verk på 
300 meter eller mer att byggas på kommunens utpekade områden, vilket ger en stor 
spridning av blinkande ljusföroreningar.  

Vi förordar därför att en försiktighetsprincip införs i vindkraftsplanen, innan konsekvenserna 
är helt klarlagda av att människor och djur ständigt omges av högintensivt vitt blinkljus i en 
miljö där nätterna annars är helt mörka.  

Kommentar: Planen justeras genom att nya ställningstaganden ersätter 
granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande ljus. De 
nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna och 
tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse ska 
användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser. Vidare görs ställningstagandet om att 
synkronisering av de blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för 
att minska ljusstörningar från vindkraftsparker.    

Slutligen vill vi trycka på, att om det kommunala vetot avvecklas, så blir den kommunala 
vindkraftsplanen ett oerhört viktigt dokument vid framtida vindkraftsetableringar. Det är 
därför viktigt att kommunens krav och ställningstaganden tydligt klargörs i planen! Utpekade 
vindkraftsområden kan göra att kommunen får väldigt lite att säga till om när eventuella 
ansökningar inkommer, då kommunen då endast blir en remissinstans i beslutsprocessen.  

Vi ber därför kommunen att överväga att ta bort de utpekade vindkraftsområdena, för att 
inte förlora bestämmanderätten över markanvändningen framåt. Vindkraftverk kan givetvis 
ändå uppföras på lämpliga platser, men kommunen kommer då att behålla kontrollen över 
hur verken påverkar omgivningen. Vi hoppas att kommunen ser våra önskemål som rimliga 
och införlivar dem i den långsiktiga planeringen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen och de 
områden som finns föreslagna i den, utgör ett stöd för att processer inte ska 
bli osäkra, långdragna och dyra. Besluten ska vara förutsägbara för alla 
inblandade.  

Vindkraftsplanen utgör basen för förvaltningens bedömning av en ansökan 
om att etablera vindkraft. Ett föreslaget vindkraftsområde innebär dock inte 
per automatik att en park får tillstånd att byggas. Ett exempel på detta är 
Boarp och Stigared som fick avslag. Skäl för att inte tillstyrka en ansökan kan 
exempelvis vara att den inte stämmer överens med kommunens översiktsplan. 
Att ett område är föreslaget i en översiktsplan/vindkraftsplan innebär inte att 
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det är förbjudet att ansöka om och etablera en vindkraftspark på en annan 
plats, om detta är något kommunens politiker beslutar om. Det skulle däremot 
gå emot planen och sannolikt de kriterier som tagits ställning kring politiskt. 
Processen riskerar också att bli långdragen och dyr.  

Ur en demokratisk aspekt finns det ett värde i att gentemot allmänheten 
redovisa föreslagna vindkraftsområden. Områdena har genomgått 
medborgardialog under både samråd och granskning av översiktsplanen. 

2.2.34 Privatperson 34 
Jag har tidigare varit positiv till utbyggnaden av vindkraftverk i vårt land men tappat 
intresset för detta allt mer eftersom det har framkommit att vi i bygden inte fått tydlig 
information som man har rätt till att få när det blir förändringar i ens närområde och det 
skall även ske inom korrekta tidsramar. Anar att man på något sätt har sett en vinst med att 
utesluta en tydlig kommunikation till de personer som bor och finns i projektets närområde. 
Kan det bero på att man rädd för att få ett nej och motstånd bland allmänheten som fördyrar 
projektet eller till och med sätter stopp för det? Det lär ju inte bli bättre av att vara otydlig 
med information och bristande kommunikation?  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Genom översiktsplanens 
lagstadgade process sker kommunikation bland annat genom granskningen. 
Granskningen är en viktig del av kommunikationen. Innan granskningen 
genomförs också, enligt lag, ett samråd. I processen för denna översiktsplan 
genomfördes också en tidig medborgardialog under 2019, vilket var innan det 
fanns något planförslag att reagera på. Om yttrandet avser enskilda 
vindkraftsärenden hänvisar kommunen till Miljö- och byggnämnden som är 
tillsynsmyndighet. 

Det pratas och har pratats mycket om vindkraft men den moderna och fossilfria 
energiproduktionen handlar väl om flera alternativ? Tänker på vattenkraft i mindre skala, 
vad jag vet så har man haft detta sedan tidigare på flera håll i vårt avlånga land, borde väl 
även kunna fungera i vår kommun? Solenergin, det skulle man väl också kunna titta närmare 
på och utveckla än mer, maximera antalet paneler på byggnader och fastigheter för en ökad 
kommunal elproduktion förutom de solpaneler som dyker upp här och var på privat initiativ. 
Bioenergin, och nu tänker jag inte på det tidigare fiaskot med etanolsatsningen i Sverige som 
fordonsbränsle. Tänker här på biodiesel som verkar vara en mer framkomlig väg. För 
vindkraftens vidkommande verkar det bättre att ha mindre kraftverk då det ger en mer 
begränsad miljöpåverkan och varför inte bygga ut mer till havs, även om det inte berör vår 
kommun. Finns säkert bättre lösningar än dessa förslag och det är väl inget nytt, bara några 
exempel på vad en oansenlig kommunmedborgare tänker när det gäller dessa frågor.  

 Kommentar: Noteras. Se fortsatt svar på detta yttrande.  

Till sist:  

• Jag är emot nuvarande vindkraftsplanering i mitt närområde och tveksam till övriga 
vindkraftsplaner i kommunen. Främst beroende på att det är lätt att tänka att det kan 
finnas mer som man inte har varit så noga med, förutom kommunikation och 
information, i denna process.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår inte vilket 
området som avses. 

• Tacksam för att det sker en ytterligare ökad kommunal kontroll över 
energisatsningar, även om elproduktionen är av riksintresse. Det är medborgarna i 
kommunen som påverkas i första hand. Kanske kan borga för att vi slipper sådana här 
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turer framöver. Privata aktörer kanske är bra men jag är tveksam till det när det gäller 
att förmedla viktig information till allmänheten.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen har inte för 
avsikt att på egen hand etablera och driva vindkraft. För frågor som rör 
enskilda vindkraftsärenden hänvisar kommunen till Miljö- och 
byggnämnden som är tillsynsmyndighet.  

• Jag trodde att vi hade kommit längre efter omröstningen om kärnkraften när det 
gäller alternativa och förnybara energikällor. Jag saknar motsvarande planer för de 
andra förnyelsebara och miljövänligare energislagen, får intrycket av att det är 
vindkraft som är det allena saliggörande i kommunen när det gäller utbyggnaden av 
energikällor.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I granskningsförslaget 
hanteras vindkraft och solenergi eftersom dessa bedöms ha en betydande 
påverkan på markanvändningen. Ett allomfattande grepp kring alla hållbara 
energikällor hanteras inte nödvändigtvis i en översiktsplan utan är anpassat 
för en separat process. Att översiktsplanen hanterar solenergi och vindkraft 
utesluter inte att det också kan hanteras i en energiplan. 
 

• I övrigt tycker jag att översiktsplanen är bra som information och kunskapskälla när 
det gäller de övriga områden som avhandlas. Man får så att säga en översikt av vilka 
områden som man tittar på inför framtiden i kommunen. Tack för ordet. Jag väljer att 
vara anonym då jag som person är ointressant men jag hoppas att innehållet i 
yttrandet kan vara till någon nytta. 

Kommentar: Noteras. 

2.2.35 Privatperson 35, 36, 37 & 38 
Med undantag för mindre stavfel har fyra identiska yttranden inkommit. Dessa har därför 
hanterats med ett och samma svar.  

Vindkraftsområde Boarp bör få vara kvar då det är utpekat som riksintresse för vindbruk. Att 
området ingick som ett av två områden, Boarp och Stigared, i den tillståndsansökan som 
avslogs av kommunfullmäktige ska inte leda till att Boarp tas bort som vinkraftsområde. 
Motståndet mot vindkraft handlade uteslutande om etablering av vindkraft nära Grönahög, 
dvs inom område Stigared. Boarp uppfyller ju också de kriterier som satts upp för 
vinkraftsområden.  

Att kommunfullmäktige röstade nej vid en tidigare tillståndsansökan är inte skäl nog. Efter 
nästa val så kan det mycket väl finnas en majoritet för att tillåta vindkraft inom området 
Boarp. Om kommunen verkligen menar allvar med att man vill ha vindkraft i kommunen så 
måste området Boarp få en ny chans för vindkraftsetablering. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
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granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.36 Privatperson 39 
Lägg pengarna på solceller istället. Det stör ingen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I avsnittet 
Markanvändning teknisk försörjning – energi framgår det bland annat att 
kommunen är positivt inställd till markbaserad solenergi och solceller som 
placeras på taket på byggnader. Bra solinstrålning ska också beaktas i 
samband med detaljplaneläggning. 

2.2.37 Privatperson 40 
Bra att kommunen prioriterar cykelbanor, men mycket fokus ligger på banvallen, som dock 
saknar påfarter mellan Timmele och Vist. Kan förlängning av den cykelbana som går från 
Ulricehamn till Vist (väg 46) övervägas? 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen tolkar 
yttrandet som att det avser den gång- och cykelväg som tar slut i korsningen 
Väg 46 – Bjättlundavägen. Översiktsplanen likställer gång- och cykelvägarna 
på banvallarna med gång- och cykelvägar längs med de allmänna vägarna 
på landsbygden. Vilka sträckor som är aktuella för utbyggnad hanteras i 
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar. Nu 
gällande prioriteringslista antogs av Kommunstyrelsen 2017-01-04 § 18 och i 
den finns den sträckan som yttrandet avser med.  

2.2.38 Privatperson 41 & 42 
Med undantag för mindre stavfel har två identiska yttranden inkommit. Dessa har därför 
hanterats med ett och samma svar.  

Angående Översiktsplan Ulricehamn 2040, Samrådsredogörelse, Dnr 2017/647, 2020-12-16 
Avsnitt 2.3.9 Eolus vind AB har "På grund av yttrandets längd har det av redaktionella skäl 
behövts kortas ner i samrådsredogörelsen." Varför har just denna synpunkt kortats ned så 
mycket? Dessutom är det ett antal markägare som också undertecknat synpunkten, men det 
nämns inte överhuvudtaget. Varför? 

Kommentar: Flera yttranden har behövt kortas ner på grund av 
redaktionella skäl, exempelvis att det bedömts bli orimligt mycket textmassa. 
Det går alltid att begära ut ett yttrande i sin helhet via kommunens kansli. I 
samrådsredogörelsen är det viktigaste att synpunkter framgår. Övrig 
bakgrundsinformation med mera bedöms inte alltid relevant för att 
kommunen ska kunna bemöta yttrandet. I detta specifika fall har enbart det 
som den yttrande definierat som ”yttrande på förslag till ny översiktsplan” 
tagits med.  

Anledningen till att det enbart står ”Eolus vind AB” är att det framgår av det 
e-postmeddelande som yttrandet lämnades via att Eolus vind AB är 
avsändaren. Som tidigare nämnt tar inte detta bort detta faktum att yttrandet 
går att ta del av så som det såg ut när det inkom. Yttrandena kan begäras ut 
hos kommunens kansli.   
 



Granskningsutlåtande  

 
 
 
 

41 

2.2.39 Privatperson 43 (2 personer) 

Tysta områden i Vindbruksplanen  
Att vindbruksplanen pekar ut tre tysta områden för friluftsliv, rekreation men också 
möjlighet till tyst boende, tycker vi är positivt. De tysta områdena angränsar dock till andra 
kommuner där det finns projekteringsområden och riksintresse för vindbruk strax bortom 
Ulricehamns kommungräns. Vindbrukskollens område 1 466-V-003 i Herrljunga kommun 
ligger t.ex. strax norr om Fänneslunda och område 1452-V-002 i Tranemo kommun i 
närheten av Komosse. I dagsläget är dessa områden markerade som ”Ej aktuella 
projekteringsområden”– men har alltså någon gång varit intressanta för vindbruk och 
sammanfaller även med kartorna över riksintresset för vindbruk. Vad säger att de inte blir 
intressanta för projektering igen? Kommunens tysta områden skulle då i praktiken inte 
längre vara så tysta. Vi efterfrågar därför att Ulricehamns kommun samråder med berörda 
grannkommuner om möjligheten till utökade och kommunöverskridande tysta områden.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Grannkommuner utgör 
remissinstanser i exempelvis översiktsplanearbeten och i samband med 
tillståndsärenden. I samband med detta har de ansvar att bevaka sina 
intressen. Kommuner kan vid sådana tillfällen exempelvis påtala vikten av 
kommunöverskridande tysta områden. Ulricehamns kommun är positivt 
inställd till att bilda kommunöverskridande stora tysta och opåverkade 
områden. Hittills har dock inga grannkommuner visat intresse för detta. 

Vindbruksplanens karta  
Vi önskar vidare att vindbruksplanens karta även visar befintlig och beviljad vindkraft så att 
vindbrukets nuvarande och kommande utbredning i kommunen blir visuellt tydlig. T.ex. 
saknas idag den planerade vindkraftparken Dållebo och de befintliga verken söder om Trädet 
helt på kartan.  

Kommentar: Planen ändras genom att uppförda verk och tillståndsgivna 
verk visas i kartan. 

Hinderbelysning  
Enligt Transportstyrelsen medger försvarsmakten sen 2016 tyvärr inte att radar används 
istället för hinderbelysning, utan verk som är över 150 meter höga ska utrustas med 
högintensivt vitt blinkande sken 40–60 ggr per minut. Då antalet höga verk kan antas öka i 
framtiden anser vi att man i vindbruksplanen ytterligare bör trycka på vikten av att de 
utformas med så liten ljusstörning som möjligt för kringboende, t.ex. genom att skriva in en 
vid formulering om att all befintlig och tillåten teknik som minskar störningen ska användas 
av vindkraftsbolagen.  

Kommentar: Planen justeras genom att nya ställningstaganden ersätter 
granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande ljus. De 
nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna och 
tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse ska 
användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser. 

Ett konkret förslag är också att man kräver av bolagen att blinkningsfrekvensen snarare ska 
vara 40 än 60 ggr per minut, eftersom detta torde utgöra rätt stor skillnad i hur ”flimrigt” och 
därmed störande man uppfattar ljuset. (Som jämförelse kan sägas att Häglaredsmasten 
blinkar drygt 40 ggr/minut.)  
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det går inte att begränsa 
frekvensen som ljusen blinkar i. Det högintensiva vita hinderljuset ska enligt 
Transportstyrelsens regler variera i ljusintensitet beroende på om det är dag, 
gryning/skymning eller natt. Frekvensen kommer då att vara mellan omkring 
40 och 60 blinkningar per minut. Hinderljuset ska även var synkroniserat till 
samtidig blinkningsfrekvens som övriga vindkraftverk inom 
vindkraftsparken, och om det finns närliggande vindkraftsparker ska 
vindkraftsparkernas hinderljus vara synkroniserat. 

Vi anser vidare att det är en bra och tydlig formulering i analysen när det står: ”Om det finns 
samlad bostadsbebyggelse inom en radie på fem kilometer från vindkraftverket ska det 
högintensiva ljuset avskärmas så att det inte träffar markytan närmare än fem kilometer från 
verket.” Samtidigt uppstår frågan: Varför måste det vara sammanhängande bebyggelse? Går 
det inte att alltid avskärma ljuset så det inte träffar marken inom en radie av 5 km för att 
skapa så liten störning som möjligt? Det är väl ofta på den annars helt mörka landsbygden 
som ljuset syns extra tydligt och uppfattas som mest störande?  

Kommentar: Planen justeras genom att nya ställningstaganden ersätter 
granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande ljus. De 
nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna och 
tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse 
ska användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser.  

Slutligen vill vi att ni ser över meningen ”För att minska störningarna något kan en 
synkronisering göras av de blinkande ljusen i en vindkraftspark.” Här vill vi ha en tvingande 
formulering – ”ska”– eftersom störningen måste bli anmärkningsvärt mycket större om 
ljusen inte blinkar synkront. 

Kommentar: Planen justeras med ett ställningstagande om att 
synkronisering av de blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för 
att minska ljusstörningar från vindkraftsparker.  

2.2.40 Privatperson 44 

Område för vindbruk där det bör tillåtas att bygga fyra eller fler vindkraftverk 
Området som jag pekat ut på kartan ingår i det så kallade Boarp/Köttkulla vindkraftsområde. 
Området är väl undersökt av projektör sedan tidigare, markägarna är positiva och det är ett 
mycket glest befolkat område. Mitt förslag är att området återigen tas med så att det ingår i 
de områden som kan användas för att bygga "vindkraftspark" d.v.s. fler än fyra verk. Om 
området inte kan läggas till i sin helhet är mitt andra förslag att man delar på 
Boarp/Köttkulla-områdena. I dag är det två markområden som inte sitter ihop. 
Markområdet som ligger närmast Köttkulla blir ett område, och området som ligger närmare 
Marbäck skulle vara ett eget område. Området Stigared/Köttkulla/Boarp undersöktes av 
Vattenfall, men nu när det är omstart på allt kan detta område delas. Markområdet, märkt på 
kartan, som i dag ingår i Boarp/Köttkulla ska utgöra ett eget område för vindbruk, eventuellt 
kan detta läggas till i Marbäcksområdet som enligt planförslaget är tillåtet att bygga fler än 
fyra verk. Skulle detta område läggas till Marbäcksområdet, som är väl litet för 
vindkraftspark, blir detta ett bra markområde för vindbruk.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
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inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

Ulricehamns kommun måste vara med och bidra till omställningen till ett mer hållbart 
samhälle med förnyelsebar energi. Kommunen måste underlätta för företag/personer som 
vill vara med och göra denna omställning. En vindkraftsplan där man styr för mycket är inte 
bra. Följ lagens krav och regler för byggnation av vindkraft och låt dem som vill bygga! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen är en 
avvägning mellan olika intressen som anses viktiga ur olika aspekter så som 
hälsa, risk och säkerhet. Vindkraftsplanen är ett resultat av denna avvägning.  

2.2.41 Privatperson 45 (2 personer) 
Mycket bra att ni har tagit bort Boarp, Stigared i översiktsplanen för vindkraftsverk. Viktigt 
med 10 ggr. vindkraftsverkens höjd till närmsta bostad. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. Avståndet 
till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs. Det angivna 
skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för 
bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer 
fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av 
en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder på 
tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

2.2.42 Privatperson 46 
Först vill jag uttrycka uppskattning för att kommunen har tagit ställning samt lyssnat på 
opinionen och strukit vindkraftområdena Boarp/Stigared för att värna Komosse och dess 
omgivningar. Samtidigt värdesätter jag stort att ni infört tysta områden då detta är en 
bristvara i det moderna samhället.  

Tyst Turism är ett begrepp där man erbjuder tystnad för stressade storstadsbor från hela 
Europa. Komosse och de tysta områdena kan erbjuda något som nutidsmänniskan letar efter 
och har stort behov av för sitt välmående. Därför har kommunen resonerat klokt och bevarat 
dessa tysta och opåverkade områden från föroreningar av ljud och ljus.  

Citat från författare Tomas Sjödin: ”Tystnaden är framtidens lyx. Ord som lugn och ro, 
tystnad och stillhet är bland de första som nämns när människor ska berätta om vad de 
längtar allra mest efter.”  

Kommentar: Noteras. 
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När det gäller vindkraftsetableringar i övrigt anser jag att vindbolagens beräkningar och 
tillsynsmyndigheternas bedömningar ofta inte stämmer med verkligheten som närboende 
människorna sedan upplever. Jag anser att avståndet 800 m till närmsta bostad är alldeles 
för kort för att få en dräglig miljö för de människor som drabbas hårdast.  

Det är inte rimligt att vindbolag och markägare ska tjäna pengar på bekostnad av grannarnas 
försämrade boendemiljö, hälsa och ekonomi. Med längre avstånd skulle det bli rimligare 
konsekvenser för de som råkar bo på ”fel” plats. Därför förordar jag ett avstånd på 10 ggr 
verkens totalhöjd för att få en rimligare distans till framtidens verk med allt högre höjder. Då 
dessutom kommunernas veto sannolikt försvinner inom kort finns det i alla fall något som 
reglerar avståndet till närmsta bostad i förhållande till verkens storlek.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs. Det angivna 
skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund 
för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen 
kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda 
störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

Planen kompletteras med ett förtydligande om att den är framtagen utifrån 
nuvarande process och lagstiftning. Kommunen kan inte ta fram en 
vindkraftsplan utifrån framtida eventuella lagändringar. 

Ljusstörningar  
Vi vet redan idag att det vita högintensiva blinkljuset stör boende i bland annat Trädet. Det 
har liknats vid att någon står med en stark ficklampa och blinkar in i huset, eller att åskan går 
och det blixtrar ideligen med 1 sekunds mellanrum. Med de områden som nu är inritade 
kommer med största sannolikhet fler kommuninvånare bli påverkade av ljuset i sin 
hemmiljö. Ni skriver att ”rätt inställda BÖR dessa inte vara störande” men människor 
upplever dem mycket störande redan idag trots era antaganden.  

Kommentar: Planen justeras avseende ställningstaganden om högintensivt 
blinkande ljus. De nya ställningstagandena ställer krav på att den mest 
ändamålsenliga tillåtna och tillgängliga tekniken för att minska 
ljusstörningar mot bostadsbebyggelse ska användas. Detta i syfte att 
avskärma högintensivt blinkande ljus från att träffa markytan inom ett 
avstånd som stämmer överens med vid tillfället gällande praxis och 
bestämmelser. De blinkande ljusen ska därutöver dimmas ner så långt det är 
möjligt enligt gällande bestämmelser. 

Planen justeras också med ett ställningstagande om att synkronisering av de 
blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för att minska 
ljusstörningar från vindkraftsparker. 

Belysning hanteras av Länsstyrelsen i tillståndsärenden. Miljö- och 
byggnämnden som är tillsynsmyndighet ansvarar för att de villkoren som 
Länsstyrelsen ställer följs. 
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Den problematik som uppstått i Trädet avseende ljusstörningar beror på att 
ljusen varken synkroniserats eller dimmats. Verksamhetsutövaren har 
förelagts att följa tillståndsvillkoren om att ljusen ska vara dimmade och 
synkroniserade, vilket innebär att det har ställts krav på att problemen ska 
lösas. 

Ljudstörningar  
I vindkraftsplanen hänvisar ni till Energimyndighetens och Naturvårdsverkets syntesrapport 
från 2012. Den är nästan redan 10 år gammal i en bransch som utvecklas mycket snabbt. Ni 
konstaterar att högre verk genererar mer lågfrekvent buller än lägre verk. Ni skriver vidare 
att forskning menar att det ”INTE ÄR TROLIGT med allvarliga störningar från lågfrekvent 
buller från vindkraftverk i framtiden.” Detta är märkligt då det verkar som just det 
lågfrekventa ljuden är det som stör mest då bostaden blir till en resonanslåda som förstärker 
det pulserande bullret.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En uppdatering av 
syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen" 
publicerades hösten 2021. En syntesrapport tittar på all tillgänglig forskning 
och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Den uppdaterade 
syntesrapporten har stämts av gentemot vindkraftsplanen och den tidigare 
versionen av syntesrapporten. Kommunen har inte kunnat identifiera ny 
koncensus inom vindkraftsforskningen som skulle innebära förändringar i 
förutsättningarna för vindkraft i Ulricehamn. 

Lågfrekvent ljud från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid riktvärdet 
40 dB(A) för bostäder. Vindkraftsbullret har inte ett större innehåll av 
lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till 
exempel buller från vägtrafik. Större vindkraftverk genererar jämförelsevis 
mer lågfrekvent ljud än mindre vindkraftverk. Med ökade höjder och större 
verk kommer därför andelen lågfrekvent ljud i bullret att öka något. I 
syntesrapporten konstaterades dock att det inte är troligt med allvarliga 
störningar från lågfrekvensbuller generat av vindkraftverk i framtiden. Det 
förutsätter dock att riktvärdet 40 dB(A) vid en bostads fasad och 
Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllt. 

Just nu håller man på att sammanställa vittnesmål från hela Sverige där folk får berätta hur 
livet förändrats före och efter en vindkraftsetablering. Människor har gråtit när de berättat 
hur deras hemmiljö raserats och inte är ett hem längre. Tystnad och mörker har bytts mot ett 
ständigt buller och blinkande som orsakar att stressnivån ökar i en miljö som borde vara till 
för avkoppling och återhämtning. Den här sammanställningen är inte klar än så jag ber att få 
komplettera mitt yttrande senare med dessa vittnesmål.  

Trots allt ett citat från vittnesmålen som kommer från Anna boende 960 m från Grimsås 
Vindindustri. De kommer dessutom inom en snar framtid även att få Grönhults Vindindustri 
nära på andra sidan om sin gård: 

”Ljudstörningarna är utom alla rimliga gränser. Koncentrationssvårigheter, ständig trötthet 
och huvudvärk får för mig som sjuksköterska förödande konsekvenser. Vi tvingas ta 
sömntabletter och vi har inte råd att flytta då fastighetsvärdet numera är nära noll.”  

Kommentar: Noteras. Det är svårt att genom anekdoter avgöra den faktiska 
påverkan av vindkraft eftersom det inte nödvändigtvis finns tillräckliga 
belägg för samband mellan orsak och verkan.  

Det är inte möjligt att efter granskningstiden är slut komplettera ett yttrande.  

Nu har kommunen två vågskålar att ta ställning till:  
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I den ena vågskålen ligger Energimyndigheten och Naturvårdsverket med påståenden om att 
det ”INTE ÄR TROLIGT med allvarliga störningar”, och att högintensivt vitt blinkljus ”BÖR 
INTE vara störande på att par kilometers avstånd”  

I den andra vågskålen ligger förtvivlade människors vittnesmål om hur deras livskvalité 
dramatiskt försämrats med buller och blink och fastigheter som inte går att sälja.  

Vem har rätt? Vad är verklighet och vad är bedömningar, antaganden och beräkningar? 
Vilken vågskål väger tyngst?  

Jag önskar att kommunen tar intryck av människors vittnesmål som verkligen vet vad de 
talar om, och anpassar vindkraftsplanen med längre avstånd till bostäder så att alla i 
kommunen kan få må bra. 

Kommentar: Planen ändras inte avseende skyddsavstånd till bostäder. 
Kommunen noterar det som framförs i yttrandet.  

2.2.43 Privatperson 47 (8 personer) 
Vi är helt emot att lägga Västra Götalandsbanan i genom en småstad som Ulricehamn. Lägg 
Västra Götalandsbanan norr om nya riksväg 40. Man kan ju ansluta till en station med buss 
bil eller cykel för att ta sig dit, som man har gjort i Falkenberg. Blir ju mycket störningar med 
ett höghastighetståg genom norra delen av staden. Vi bor ju ändå i en småstad där avstånden 
inte är så långa.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I det nya trafiksystemet 
är centrala stationslägen primära för att länka ihop järnvägen med befintliga 
strukturer och skapa effektiva restider. En station i Ulricehamn innebär att 
höghastighetsbanan mellan Borås och Jönköping blir effektivare då stationen 
medger omkörning av långsammare regionaltåg. Ett stationsläge i 
Ulricehamn bidrar till ett attraktivare transportsystem då det möjliggör för 
centrala stationslägen i både Borås och Jönköping. 

Vi är missnöjda med bara en avfart till Ulricehamn från nya Riksväg 40. Det blir mycket 
trafikstockningar, avgaser och buller. Skulle behövas ytterligare en avfart från nya Riksväg 40 
till tex. Villastaden.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riksväg 40 är en statlig 
väg vilket innebär att det inte är kommunen, utan Trafikverket, som har 
rådighet över frågan om nya av- och påfarter. 

Kommunen borde bevara alla grönområden, naturområden och parker som vi har för att 
bevara biologiska mångfalden för att fördröja regnvatten vid kraftiga skyfall, för att vara 
temperaturreglerande eftersom vi står inför stora klimatförändringar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen 
förespråkar bevarande av parker och naturområden så långt det är möjligt. 
Det framgår att det finns restriktioner för exploatering inom grönområden, 
naturområden och parker, både utifrån aspekten biologisk mångfald och 
klimatanpassning.  

Vi är 8 personer som skriver under på det här. 

2.2.44 Privatperson 48 
Jag är helt emot att Västra Götalandsbanan skall gå rätt igenom en småstad som Ulricehamn. 
Om det skall läggas i Ulricehamn så får man lägga Västra Götalandsbanan norr om nya 
Riksväg 40. Ett höghastighetståg kan väl ändå inte stanna vid varenda småstad. Då blir det ju 
inget höghastighetståg. 
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I det nya trafiksystemet 
är centrala stationslägen primära för att länka ihop järnvägen med befintliga 
strukturer och skapa effektiva restider. En station i Ulricehamn innebär att 
höghastighetsbanan mellan Borås och Jönköping blir effektivare då stationen 
medger omkörning av långsammare regionaltåg. Ett stationsläge i 
Ulricehamn bidrar till ett attraktivare transportsystem då det möjliggör för 
centrala stationslägen i både Borås och Jönköping. 

2.2.45 Privatperson 49 
För att en stad och människorna skall må bra, så behöver vi ha parker och grönområden för 
en bättre miljö med frisk luft och natur som gör att vi kan har rekreation och idrott och lek 
för barn. Så bygg absolut inte bort våra parker och grönområden eller naturområden som vi 
har i Ulricehamn. Jordens växthusgaser ökar hela tiden och därigenom klimatet blir varmare. 
Därför behöver vi bevara alla parker och grönmården för det är stadens "lungor".  

Så BYGG INTE BORT VÅRA PARKER ELLER GRÖNOMRÅDEN ELLER 
NATUROMRÅDEN. 

Kommentar: Kommunen instämmer i yttrandet. Översiktsplanen 
förespråkar bevarande av parker och naturområden så långt det är möjligt.  

2.2.46 Privatperson 50 (8 personer) 
Vi vill att Stjärnvallens fotbollsplan skall bevaras för rekreation, idrott och lek. Vi är helt emot 
om det skulle bebyggas då det är en plats för god livsmiljö och största vikt att bevara då vi vet 
att grönområden och parker sin finns bevarar den biologiska mångfalden och fördröjer 
avrinning av vatten vid kraftiga skyfall. Parker och grönområden är viktiga för att bevara 
temperaturregleringen när vi står inför ett varmare klimat. Låt grönområden och parker som 
finns vara kvar för att minska växthuseffekten.  

Vi är 8 personer som skriver under på detta. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det föreslås ingen 
exploatering av Stjärnvallen i översiktsplanen. Området är kategoriserat som 
”natur” vilket innebär att området så långt det är möjligt inte ska exploateras. 

2.2.47 Privatperson 51 
Jag bor i en charmig småstad som Ulricehamn. Jag önskar att planeringen av hur byggnader 
passar in i miljön när det byggs nya höghus. Jag tycker inte att det passar in i miljön att lägga 
stora höghusklumpar både här och där utan tanke på hur det passar in. Tillåt inte så höga hus 
för det passar inte in i miljön i Ulricehamn. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av planen att 
Ulricehamns tätort ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering 
ska hänsyn tas till angränsande områden och ske i skala och form som de 
olika stadsdelarna tål. Sikten och sluttningen ner mot Åsunden ska beaktas vid 
all nybyggnation. 

2.2.48 Privatperson 52 
Inga fler vindkraft vid Trädet. Vi har haft ett helvete med för starka lampor i flera månader 
från dom tre som kom upp i höstas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Inga nya 
vindkraftsområden föreslås i närheten av Trädets tätort. 
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2.2.49 Privatperson 53 
Jag ser ingen anledning till att det tidigare tilltänkta vindkraftsområdet vid Boared/Stigared 
inte skall inkluderas i översiktsplanen. Nu har området exkluderats med hänvisning till 
motstånd från boende i framförallt Grönahög. Man skulle då kunna ta bort endast den del 
som ligger närmast Grönahög och Komosse, men inkludera den del som ligger längre bort. 
Nu är istället hela området borttaget. Just detta område tillhör dessutom de mer 
glesbefolkade i kommunen. I området vid Boared/Stigared är markägarna intresserade av att 
upplåta mark till vindkraft och det finns företag villiga att bygga. Det finns alltså 
förutsättningar för vindkraftsetablering. Istället har ett område vid Nöre lagts till, men där 
finns inget intresse bland markägarna för vindkraft. Om översiktsplanen gällande vindkraft 
skall utgå från om det är troligt att det kan byggas vindkraft på platsen bör Nöre-området tas 
bort och delen av Boared/Stigared som ligger längre ifrån Komosse inkluderas. 

Boared/Stigared inkluderades inte i översiktsplanen av kommunens tjänstemän med 
hänvisning till att kommunfullmäktige en gång röstat nej till vindkraften där. Det är dock 
inte tjänstemännens ansvar att avgöra ett vindkraftsområdes vara eller icke vara på grund av 
hur kommunfullmäktige tyckte då. Som bekant är det val vart fjärde år där nya ledamöter 
väljs in som kan ha en annan uppfattning. Om översiktsplanen skall vara långsiktig kan inte 
detta ställningstagande motiveras med att kommunfullmäktiges nuvarande sammansättning 
röstat nej. Det beslutet handlade dessutom inte om huruvida platsen var rätt, utan om man 
kunde göra ett undantag från höjdbegränsningen.  

Om kommunen vill ha vindkraft är området vid Boared/Stigared det mest realistiska med 
både riksintresse, markägarintresse och intresse från företag att investera. Därför bör 
Boared/Stigared självklart vara inkluderat som vindkraftsområde i Översiktsplan 
Ulricehamn 2040. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.50 Privatperson 54 
Tycker att placeringen av det tilltänkta reningsverket bör flyttas längre norrut nedanför Vist 
industriområde där det finns plats och inte kolliderar med andra intressen så som 
Skidbacken och även bebyggelsen i Vist. Det är väldigt tråkigt att den nu tilltänkta 
placeringen medför att ingen expansion av verksamheten i skidbacken blir av eller till och 
med läggs ned. Det är en av de saker som placerar Ulricehamn på kartan för de som är 
intresserade att flytta hit och betyder mycket för de som redan bor här och för turister. 
Påverkan blir väldigt mycket mindre inne på ett industriområde. 
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Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Frågan om placering av 
nytt energi- och miljöcenter är redan beslutad i detaljplan. 

2.2.51 Privatperson 55 
Vill att man säkerställer att en ny anslutning av väg 157 förläggs längre österut vid Kinnared 
istället för vid Rönnåsen så att den inte påverkar Lassalyckans område. Detta område besöks 
av så otroligt mycket människor varje vecka som utövar idrott och motion. Det påverkar och 
kommer att påverka hälsan hos invånarna positivt för lång tid framöver om vi låter det 
fortsätta utvecklas. Ett område med all den verksamhet som redan finns samlad på ett ställe 
är väldigt unikt och gjort Ulricehamn känt både nationellt och internationellt så förstör inte 
detta. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen tolkar 
yttrandet som att det avser den föreslagna förbifarten från väg 157, öster om 
Ulricehamns centralort. Föreslagen förbifart avses att anläggas på ett 
sådant sätt att negativ påverkan på Lassalyckans friluftsvärden minimeras. 
I översiktsplanen visas en möjlig ny vägförbindelse mellan Hössnamotet vid 
väg 40 och Marbäck för en östlig förbifart av väg 157. Sträckningen visas 
oförändrad jämfört med gällande översiktsplan med den skillnaden att i 
tidigare plan har sträckningen endast illustrerats med en tunn linje och i 
förslaget till ny plan visas en bredare korridor för att tydligare visa vilket 
markområde som reserveras för en eventuell framtida förbifart. Det 
huvudsakliga syftet med att visa en korridor för förbifarten är att hindra att 
marken tas i anspråk för något annat ändamål som i framtiden avsevärt 
skulle försvåra för vägbyggnationen. Om det i framtiden blir aktuellt att 
bygga vägen kommer olika sträckningar utredas mer ingående varav den 
sträckning som visas i översiktsplanen kan vara ett alternativ. 

2.2.52 Privatperson 56 & 57 
Med undantag för mindre stavfel har två identiska yttranden inkommit. Dessa har därför 
hanterats med ett och samma svar.  

Ulricehamn är en växande stad och detta är något som vi alla vill ska fortsätta ske. För att 
Ulricehamn ska fortsätta växa och blomstra behöver vi värna om våra invånare men även 
värna om anledningen till varför allt fler väljer att flytta till vår fina kommun. Jag känner och 
känner till många par, familjer och personer som har valt att flytta från större städer 
(Göteborg till exempel) till Ulricehamn för vår fina natur och landsbygd. Och detta var flera 
år innan covid-19 drabbade vår planet och inspirerade och inspirerar allt fler att vilja flytta 
till landsbygden och till friluftsliv. En växande stad kommer alltid innebära förändringar. 
Men det finns förändringar som kan locka fler invånare och gynna kommunen, dess invånare 
och framtida invånare långsiktigt och så finns det förändringar som kan förstöra kommunens 
finaste egenskaper och förinta det som gör att folk ville bo och/eller flytta hit. Ätradalen är en 
viktig del av Ulricehamns kommun, Ulricehamns natur och Ulricehamns historia. Ätradalen, 
Jordkulan, Dalumsleden är bara några av saker som gör Ulricehamns kommun till mer än 
bara en stad med byggnader. Vårt friluftsliv, vår natur och vårt sportutbud är det som gör 
Ulricehamn till ett för evigt-hem för hela familjen i flera generationer. Vi som står bakom 
detta meddelande vädjar er politiker med hela våra hjärtan att inte tillåta och inte acceptera 
en bebyggelse av vindkraftverk i Nöre eller i dess närhet. Vi vädjar er att respektera och 
värdesätta det som så många av oss invånare i den här kommunen håller kärt. Vi vädjar er att 
sätta ner foten och sätta stopp för vindkraftsverksplanerna i Nöreområdet och skydda vår 
kommuns historia och natur och det som så många av oss håller kärt. Att behålla de platser 
som har gett så många av oss invånare minnen för livet och där som vi vill kunna skapa 
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minnen med våra barn idag, imorgon och om tre år. Vi tror, hoppas och litar på er politiker 
som har den makt som inte vi har. 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre och Marbohemmets 
vindkraftsområden tas bort inför antagande.  

2.2.53 Privatperson 58 
Områden mellan Köttkulla och Ulricehamn omnämnda som Boarp och Stigared bör vara 
möjliga för vindkraftsetablering. Jag anser att grunderna för att inte tillåta vindbruk på så 
stor lämplig areal är bristfälliga. I samrådsredogörelsen hänvisas borttagandet av området till 
avslag från kommunfullmäktige. Avslaget i november 2018 byggde på att nuvarande 
vindkraftsplan endast tillåter högre verk än 170m i undantagsfall och att ansökan rörde för 
många verk för att det skulle kunna ses som ett undantag. Det hänvisas även till motståndet i 
området som skäl till att plocka bort hela arealen. Motstånd är ett svajigt beslutsunderlag 
eftersom vindkraft alltid möter visst motstånd, liksom många förändringar gör, dock är det 
svårt att bedöma motståndets styrka och när det ska ta överhand över viljan till utveckling 
och de akuta insatser som krävs i klimatarbetet. Det står i svaret även att det "inte bedömdes 
vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess närhet till Komosse". I 
översiktsplanen anges ett skyddsavstånd till Komosse, det svar som ges innebär att 
skyddsavståndet är ännu större än vad som anges. Det är inte rimligt att avsätta så stora 
arealer utanför naturreservatet, det känns särskilt märkligt när det handlar om en investering 
för klimatet som kan säkra miljö och naturen i reservatet genom produktion av förnybar 
energi. Skälen mot är framförallt att vi människors upplevelse kan påverkas. Vindkraften 
kanske är en tillfällig epok men den gör stor skillnad i klimatomställningen och när andra 
alternativ kommer kan naturen enkelt återställas jämfört med vid annan energiproduktion.  

Antalet områden är mindre viktigt, det är arealen och det antal markägare som ges 
möjlighet/begränsas i vindbrukandet som har betydelse. Den lilla areal som föreslås gör att 
mycket få markägare har möjlighet att utveckla vindbrukandet. Troligen kommer endast 
vissa markägare vara intresserade och därför blir områden ännu mindre, vissa kommer inte 
att bli aktuella överhuvudtaget. Det vore bättre om större ytor vore möjliga för 
vindkraftsetablering. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.54 Privatperson 59 
Förslag för att få fart på byggandet av vindkraftverk:  
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1) Halvera den planerade maxhöjden för vindkraftverk utmed R40, R46 och R157 så att 
områden faktiskt blir tillgängliga för byggnation! Fördelen är ju att det redan är en bullrig, 
otrevlig och ful miljö och därför inte skulle möta så mycket motstånd bland befolkningen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Förslaget till ny 
vindkraftsplan innehåller inga maxhöjder för vindkraftverk. Därav finns det 
ingen höjd att halvera.  

2) Kommunen bör vid önskemål hjälpa till och köpa loss skog och mark som angränsar till 
fastigheter där vindkraftverk ska byggas. Vad jag förstår så kan en granne hamna inom 
riskzon för iskast men elbolaget köper inte loss den marken utan betalar bara en årlig 
summa. För att minska motståndet från grannarna kan då kommunen erbjuda att köpa loss 
den markbiten och förslagsvis använda den till produktionsskog. Om vi får mer 
produktionsskog i kommunen så kanske vi kan skydda Åsakullen och Rammelsberget och 
låta den bli en välbehövlig koldioxidsänka istället för produktionsskog. Som ännu en "ursäkt" 
kan kommunen (utöver att möjliggöra livsviktig uppbyggnad av fossilfri el) också nå ett annat 
mål. Nämligen att vi ska ha 20 % skyddad skog och sötvattenmark i Sverige (som faktiskt är 
ett nationellt mål som vi tyvärr inte jobbar mot ännu).  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen har möjlighet 
att förvärva mark som angränsar till vindkraftverk och som är av strategisk 
betydelse för kommunen. Det krävs dock tillstånd enligt jordförvärvslagen 
när en kommun förvärvar en lantbruksenhet (skog och/eller jordbruk) från en 
fysisk person. Om kommunen köper en del av en fastighet så måste dessutom 
Lantmäteriet pröva huruvida den ombildade och/eller nybildade fastigheten 
uppfyller de allmänna lämplighetskraven i 3 kap. fastighetsbildningslagen. 
Det går således exempelvis inte att bilda allt för små skogsfastigheter, 
eftersom att de bland annat måste ha en viss produktionsförmåga. Det finns 
alltså inga garantier för att kommunen kan förvärva skogsfastigheter i 
anslutning till de i översiktsplanen utpekade vindkraftsområdena med syftet 
att använda skogen för produktionsskog eller för att åstadkomma bufferzoner 
för isavkastning.  

 
Ulricehamns kommuns målsättning är primärt att utveckla en långsiktigt 
hållbar markreserv som innehåller mark som kan användas för nutida och 
framtida samhällsutveckling. Översiktsplanen för Ulricehamns kommun ger 
vägledning i vilken mark som kan komma att bli aktuell att förvärva då 
översiktsplanen pekar ut den önskvärda utvecklingen i kommunen. 
Kommunen ska även eftersträva att förvärva bytesmark som ligger i 
anslutning till utvecklingsområdena. Bytesmark skapar bättre 
förutsättningar för frivilliga köp och överenskommelser.  

 
Markägare som berörs eller kommer att beröras av vindkraftverk uppmanas 
att kontakta kommunen för att undersöka vilka möjligheter som finns för 
kommunen att förvärva det aktuella markområdet.  

 
3) Med tanke på den välorganiserade och högljudda vindkraftsmotståndslobbyn bör kanske 
kommunen via UEAB starta ett projekt där UEAB hyr in sig på ladugårdstak och 
industribyggnaders tak och bygger solceller. Det blir ett fint fossilfritt tillskott till 
fjärrvärmeverksamheten. Alternativt uppmuntra privata aktörer att arbeta med detta. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är i 
översiktsplanen positiv till solceller, bland annat på tak. Översiktsplanen 
stödjer därför sådana initiativ.  
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4) Bygg taksolceller på kommunens alla egna byggnader! Finns verkligen ingen ursäkt för att 
missa den chansen...  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Enligt KF § 46 2007 ”Svar 
på motion om solceller i byggnader” framgår det att kommunstyrelsen och de 
kommunala bolagen fått uppdrag att vid ny- och ombyggnationer ständigt 
överväga möjligheten att använda solceller och aktivt beakta denna möjlighet 
till alternativ energi. 

5) Ställ krav på solceller på taken vid alla andra nybyggnationer i kommunen.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är positiv till 
placering av solceller på tak. Att ställa krav på solceller på tak vid 
nybyggnation är inte alltid lämpligt med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. 
Alla lägen ger heller inte förutsättningar för att motivera en sådan 
investering. Därför måste frågan bedömas från fall till fall.  

6) Attitydförändring!! Världen befinner sig i ett klimatnödläge och vi måste alla göra insatser, 
uppoffringar och (som kollektiv) faktiskt ändra levnadsstil. Istället för att hitta ursäkter för 
att stoppa stora vindkraftverksprojekt (som i Grönahög) behöver vi hitta ursäkter för att 
bygga! Det är ju ett nödläge för planeten och mänskligheten. Gäller även attityden för 
solceller (där Kallbadhuset är ett aktuellt exempel). 

Kommunen: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är positivt 
inställd till etablering av vindkraft och solceller. Översiktsplanen är en 
avvägning mellan olika intressen som anses viktiga ur olika aspekter. Detta 
resulterar i olika begränsningar. Ett exempel på sådana avväganden är de 
kriterier som används i vindkraftsplanen för identifiering av 
vindkraftsområden.  

2.2.55 Privatperson 60 
Mycket bra att kommunen nu uppmärksammar och värnar riksintresset för friluftsliv som 
gäller Komosse! Området bidrar med flertalet ekosystemtjänster, och är unikt i sitt slag i 
södra Sverige. För att ytterligare understryka vikten av området, hoppas vi få se en satsning 
på exempelvis tillgänglighet, undervisning och friluftsliv. Spångar för rullstol och barnvagn; 
utökade leder; naturrum; ökad service på samlingsplats/parkering för exempelvis skidåkare; 
samt sammankoppling med andra turistmål i närheten – är exempel på önskade 
investeringar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen föreslår 
sådana typer av åtgärder i översiktsplanen.  

Ulricehamns kommun bör även inleda samtal med Jönköpings kommun om vindkraftverken 
i Gunillaberg och vindkraftparken i Sötterfällan, vilka syns från vandringsleder och fågeltorn 
på mossen. Dessa verk fick bygglov innan riksintresset för friluftsliv antogs, men nu bör 
riksintresset värnas och en så kallad re-powering efter att verken är uttjänta bör inte ges 
tillstånd. Vi välkomnar kommunens ställningstagande för friluftsliv och unika miljöer! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Så länge ett tillstånd 
gäller och villkoren uppfylls kan inte kommunen ställa krav på att re-
powering inte får göras.  

2.2.56 Privatperson 61 
Utvidgning av Komosse riksintresse för friluftsliv - söderut. Den södra delen av Komosse har 
- likt den norra delen - en rik flora och fauna, och är populär för exempelvis skidåkning. Det 
vore därför intressant om kommunen vill inleda en dialog med Länsstyrelsen för att se över 
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en utvidgning av riksintresset för friluftsliv söderut, för ett större, sammanhängande 
friluftsområde, med möjlighet till skalfördelar när det kommer till satsningar och 
investeringar i området. 

 Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riksintresseområdet kan 
inte utökas söderut inom Ulricehamns kommuns gränser. En utökning av 
riksintresseområdet skulle därmed beröra Tranemo kommun i första hand. 

2.2.57 Privatperson 62  
Hej Jag följer med stort intresse utvecklingen och bebyggelsen av stadskärnan. Inom några år 
har det, till redan byggda höghus, adderats ytterligare ett stort antal nya: Linden, 
Marknadsplatsen, Tegelbruket, Grodparken. Ökad befolkning har många fördelar men 
förändringen av staden måste ske med balans och sunt förnuft.  

I kvarteren Brunnsbo och Fiskebacken har detaljplanen stoppats pga. närheten till 
reningsverket. Det närliggande området består av låg bebyggelse med naturlig harmoni i 
sluttningen ner mot sjön.  

Låt de två fastigheterna bebyggas i samma genomtänkta anda. Det är inte värt att utnyttja 
maximalt tillåtna bygghöjd i alla delar av staden, ibland är det mer värdefullt att bevara, 
förstärka och komplettera en stadsdels historiska värden.  

När reningsverket är flyttat och nybyggnation tillåts är min starka åsikt att området bör 
utvecklas med byggnader och bygghöjder som liknar Väveriets äldsta byggnader. Detta 
förslag ligger också i linje med gällande riktlinjer för natur- och kulturmiljö.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen går inte i 
detalj in på byggnadshöjder och utformning. I översiktsplanen framgår att 
staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska 
exempelvis hänsyn tas till angränsande områden och ske i skala och form som 
de olika stadsdelarna tål. Exploatering som kan skada kulturmiljövärden ska 
undvikas, medan exploatering som kan utveckla värdena ska eftersträvas. De 
vid tillfället gällande riktlinjerna för stadsbyggnad ska vara vägledande i 
beslut som rör tätorten. Denna typ av riktlinjer hanterar sådana frågor som 
yttrandet berör på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som kan göras inom 
ramen för översiktsplanen. 

2.2.58 Privatperson 63 
Nej till vindkraft. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen är positiv till 
vindkraft.  

2.2.59 Privatperson 64 
Med tanke på de svårigheter som kommunen hamnat i vad gäller acceptans för den nya så 
kallade vindbruksplanen vill vi markägare i det så kallade Boarps-projektet att vårt område 
som är av riksintresse för vindbruk får vara kvar som utvecklingsbart område. Att lägga en 
död hand över området vore olyckligt med tanke på lämpligheten och det strategiska läget. 
Men framför allt det stora arbete som folk i området, för- och emot, lokala politiker och 
Vattenfall lagt ned på att diskutera projektet sedan processen inleddes under 2010-talet. Det 
har varit en öppen process där möjligheterna till åsiktsutbyte varit många. Vi bedömer att det 
är svårt att peka ut mindre begränsade områden i kommunen för vindbruk i översiktsplanen 
då opinionen i området är mycket viktig för acceptansen. Vi bedömer att det är en mycket 
lång process som inte bara kan ske genom att områden ritas upp på en karta, ett områdes 
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lämplighet beror på intresse från markägare, energiföretag men också alla de som bor i 
området. Nuvarande strategi med att flytta runt mycket små områden i översiktsplanen 
gynnar ingen. Kommunen kan inte bara säga att vi är för vindbruk utan vi måste också ha en 
långsiktig fungerande strategi som kan accepteras av så många som möjligt. Risken finns att 
förankringsprocesser blir lidande då energibolag vill involvera så få aktörer som möjligt i 
beslut, i det förslag som ligger nu blir några få markägare väldigt utpekade och det blir ett 
uppifrånperspektiv om vilka gårdar som ska ha denna möjlighet framöver. Låt områdets 
lämplighet vara avgörande.  

Markägare delaktiga i det så kallade Boarps-projektet i Grönahög och Norra Gällstad 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

2.2.60 Privatperson 65 (16 personer) 
Nej tack till vindkraftsområde i Nöre! 

Vi har tagit del av informationen om ”Vindkraftsområde Nöre” i den nya översiktsplanen. 
Utan dialog och förfrågan finns detta område utmarkerat på våra marker. 

Kommentar: Granskningen är endast ett förslag på ny översiktsplan och 
inte ett slutgiltigt beslut. Samrådet och granskningen utgör tillsammans två 
tillfällen där bland annat allmänheten informeras och har stor 
påverkansmöjlighet. Kommunen stämmer därmed av med befolkningen innan 
beslut om översiktsplanen fattas. 

Vi undertecknade markägare i Nöre anser att vindkraftsområdet omedelbart ska tas bort från 
vindkraftsplanen med följande argument: 

• Med respekt och hänsyn till alla närboende i Nöre by med omnejd på grund av direkt 
påverkan av synbart ljus och hörbart ljud då detta blir ett faktum både på kort och 
långt håll.  

• Med respekt och hänsyn till alla närboende i Nöre by med omnejd på grund av de 
infraljudsnivåer som uppstår vid en vindkraftspark. Som kommunen själva 
konstaterar i översiktsplanen är följderna av dessa mycket osäkra och konsekvenserna 
är inte fullt utredda.  

• Med respekt och hänsyn till Nöre Byalag som i över 30 års tid har byggt upp och 
förvaltat Jordkulan i Nöre med oändligt många ideella arbetstimmar. Man har gjort 
detta för att skapa en mötesplats för invånarna i byn och ett besöksmål för 
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kommuninvånare och övriga tillresta. Jordkulan kommer i vindkraftsområdets 
absoluta närhet och attraktionskraften för jordkulan förväntas försvinna med en 
vindkraftparks tillkomst. 

• Med respekt och hänsyn till våra fina naturvärden och vårt vackra landskap i 
Ätradalen.  

• Med respekt och hänsyn till den stora oro som är att förvänta sig i byn om det 
möjliggörs för en vindkraftspark i Nöre. 

• Med anledning av att vi markägare i och omkring området inte kommer ställa någon 
mark till förfogande för en vindkraftspark. 

Undertecknade representerar samtliga markägare i Nöre by som äger mark i, eller i direkt 
närhet till, det tilltänkta vindkraftsområdet. 

Vi vill inte ha någon vindkraftspark i Nöre och därför anser vi att området omgående ska tas 
bort från översiktsplan Ulricehamn 2040.  

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort 
inför antagande. 

2.2.61 Privatperson 66 

Synpunkter till Översiktsplan 2040 – Bebyggelse 
Har läst igenom merparten av förslaget till ny ÖP 2040. Det jag skriver om finns i texterna 
men jag vill förstärka vikten av hänsyn till vattnet, livsmedelsproduktion, strandskydd och 
den biologiska mångfalden. När jag började mitt miljöarbete för mer än 25 år sedan lyssnade 
vi på framtidsspanaren som då sa att det skulle blåsa mer, mer nordliga vindar, det skulle bli 
kraftigare regn med risk för översvämningar men även högre temperaturer och med torka 
och här är vi nu.  

Med den erfarenheten som vi idag har är det av vikt att kommunen använder 
försiktighetsprincipen för kommande generationer, för era barn och barnbarn.  

Varken Sverige och världen har ännu inte lyckats hejda den globala uppvärmningen och vi 
närmar oss nu att överstiga det gemensamma åtagande av Paris målets 1 ½ graders 
uppvärmning av planeten jorden. Nu varnas det för att det kan bli uppemot 3-6 grader 
varmare eller mer vilket kommer att ge förödande konsekvenser för Sverige och världen. Vi 
ser redan idag resultaten av att jordens temperatur stiger och med den en ökad torka, 
bränder eller översvämningar i bland annat de länder som idag producerar den mat som vi 
importerar.  

Förutom klimathoten lever vi idag även i en oroligare värld och militär upprustning är åter 
aktuellt och att återinföra beredskapslager aktualiseras.  

Vi har också nu erfarenhet av mer än ett år med Coronapandemi och vad det inneburit med 
osäkerhet, stängda gränser för import av livsmedel, handel och resor.  

Med dessa tre aktuella hot sammantaget gör det ännu viktigare för Ulricehamns kommun att 
se över och värna de vatten och den mark som finns för livsmedelsproduktion. Att på allvar 
förstå den biologiska mångfalden i ett globalt perspektiv. Att strandskyddet i framtiden 
kommer att vara en tillgång. Och att hur vi lever här påverkar natur, djur och människor på 
andra sidan jordklotet.  

Av den anledningarna vill jag att i kommunens kommande ÖP som nu håller på att tas fram 
och i framtida planering av bebyggelse ge ett särskilt skydd för att skydda all jord- och 
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åkermark som finns i hela kommunen från att bebyggas, samt värna kommunens vatten, 
sjöar, vattendrag och dess strandskydd. Detta för att i framtiden som kan vara redan imorgon 
kunna bidra till att försörja kommunens invånare med livsmedel. Samtidigt som det skulle 
kunna finnas möjlighet att erbjuda gemensamhetsodlingar/stadsodling runtom i kommunen 
och med det bidra till att Sverige så småningom återigen kan bli självförsörjande.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Av översiktsplanen 
framgår att kommunen har en restriktiv hållning till exploatering på 
jordbruksmark. I de fall en sådan exploatering föreslås sker det med 
bakgrund av att det är nödvändigt för att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse, samt att inget annat platsalternativ kan bedömas 
likvärdigt.  

2.2.62 Privatperson 67 (2 personer) 
Hej! 

Vi vill härmed lämna synpunkter på samrådsredogörelse punkt 2.2.66 Privatperson 77, (sid 
91).  

Bakgrund; Vårt förslag var att skapa två nya LIS områden i Fästeredssund, varav 
kommentaren till detta var att området bedöms inte som lämpligt att bebygga med tanke på 
översvämningsrisken. Vi vill bestrida dessa kommentarer då vi anser att detta inte stämmer. 
Enligt MSB översvämningskartering för Ätran kan man tydligt se att dessa områden inte 
berörs, se skärmklipp nedan.  

 

Egen inmätning av plushöjder har utförts och resultatet visar att de mindre av de två 
områdena har en marknivå på ca +167,7m. Vid eventuell byggnation hamnar färdig golvnivå 
dessutom minst en till två decimeter högre än marknivån, detta efter finplanering av marken. 
De större av de två områdena kan färdig golvnivå vid eventuell byggande läggas på +166,5m, 
vilket är den nivån som idag tillämpas som en restriktionsnivå för visst byggande runt sjön.  

Punkterna 1‐5 PBL 2 kap. 5 § anser vi vara uppfyllda då det är en väldränerad gammal 
rullstensås/grusgrop, så det lär inte vara några problem att anlägga avloppsystem med 
infiltration, nära till väg och busstation, Fiber och kommunalt vatten finns i gatan.  
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Kan nämnas att de mindre av de två områdena har prövats tidigare för att få 
strandskyddsdispens (Diarienummer 2015.1099) men nekats då inga av de möjliga särskilda 
skälen var uppfyllda. Vid handläggningen påpekades från tjänstemännen att ett utpekande 
som LIS område var en tänkbar väg framåt för att få beviljad dispens. Med detta sagt så 
hoppas vi att ni kan ta tillbaka era kommentarer och faktiskt peka ut dessa områden som LIS 
områden i den nya översiktsplanen. Förslag till LIS område bifogas. 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen har utöver MSBs 
översämningskartering för Ätran även använt Länsstyrelsens karta för 
ytavrinning och lågpunkter. Av denna karta framgår att området är olämpligt för 
exploatering med tanke på översvämningsrisken bland annat i samband med 
skyfall. Bebyggelse i det föreslagna området anses inte gå i linje med 2 kap. 5 § 
PBL: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet,  

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,  

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och  

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.” 

Kommunen noterar och beklagar att det i samrådsredogörelsen inte framgår att 
bedömningen även utgått från lågpunkter. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av planförslaget. 
Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av översiktsplanen 
göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra granskning. 
Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny översiktsplan är 
kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter granskningen. 



Granskningsutlåtande  

 
 
 
 

58 

Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar under varje 
mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera ändringar av detta 
slag flera gånger innan 2040. 

2.2.63 Privatperson 68 (35 personer) 

Nej tack till vindkraftsområde Marbohemmet 
Vi har tagit del av informationen om "Vindkraftsområde Marbohemmet" i den nya 
översiktsplanen. 
 
Utan föregående information, dialog eller förfrågan finns detta område utmarkerat på våra 
marker. 
 

Kommentar: Granskningen är endast ett förslag på ny översiktsplan och 
inte ett slutgiltigt beslut. Samrådet och granskningen utgör tillsammans två 
tillfällen där bland annat allmänheten informeras och har stor 
påverkansmöjlighet. Kommunen stämmer därmed av med befolkningen innan 
beslut om översiktsplanen fattas. 

 
Vi undertecknande markägare anser att vindkraftsområdet omedelbart ska tas bort från 
översiktsplanen med följande argument: 
 

• För att behålla det kommunala inflytandet istället för att statliga intressen ska styra 
vår markanvändning. Den statliga utredningen föreslår att det kommunala vetot 
begränsas. 

 

• Energimyndighetens formel för säkerhetsavstånd ger att människor ej bör vistas inom 
en area på mellan 40-60 ha kring varje vindkraftverk. Detta innebär att möjligheterna 
att nyttja vår egen skog och mark för jord-, skogsbruk, naturvårdande åtgärder, 
rekreation samt jakt begränsas vilket påverkar oss markägare negativt. 

 

• Därutöver kommer vi att nekas bygglov på våra fastigheter vilket inverkar ytterligare 
på våra näringsverksamheter och därmed möjligheter till landsbygdsutveckling inom 
Ulricehamns kommun. 

 

• Med respekt och hänsyn till våra mycket höga naturvärden och vårt vackra, tysta 
jordbruks-och skogslandskap vill vi att området fortsatt ska vara fritt från ljus- och 
ljudföroreningar. 

 

• Vitt, blinkande ljus påverkar ett stort antal närboende, vi refererar till klagomål i 
Trädet. 

 

• Med respekt och hänsyn till alla närboende på grund de infraljudsnivåer som uppstår 
vid vindkraftverk. Som kommunen själva konstaterar i översiktsplanen är följderna av 
dessa mycket osäkra och konsekvenserna är inte fullt utredda. 

 

• Det störande ljudet är långt värre än vad som uppgivits innan byggnation vittnar 
närboende om vid andra vindkraftsetableringar. 

 

• Med respekt och hänsyn till den stora oro som är att förvänta sig av boende i 
omgivande byar vid etablering av en vindkraftspark. Redan det markerade området i 
sig riskerar att ställa grannar emot varandra då Vindkraftsbolag kommit med 
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"erbjudanden" till fastighetsägare redan innan översiktsplanen kommunicerats och 
samråtts. 

 
Vi vill att det rödmarkerade vindkraftsområdet skall tas bort från "Översiktsplan Ulricehamn 
2040" med omedelbar verkan, då det oavsett om vi ställer vår mark till förfogande eller ej, 
begränsar rätten till vår egen mark. Med hänsyn till såväl närboende som höga djur- och 
naturvärden ser vi inte att området är lämpligt för vindkraftspark, inte heller att placeringen 
är tillräckligt utredd. 
 

Kommentar: Planen ändras genom att Marbohemmets vindkraftsområde 
tas bort inför antagande. 

2.2.64 Privatperson 69 (2 personer) 

Vindkraftspark på vår fastighet – NEJ tack!  
Utan föregående information till berörda markägare finns nu vår mark nu uppmärkt inom 
området ”Vindkraftpark Marbohemmet”. Området fanns inte med i planen som ”samråddes” 
2020, mitt under pandemiutbrottet, utan har tillkommit i versionen Granskning – 
översiktsplan Ulricehamn 2040 utan att kommuniceras med berörda fastighetsägare vilket är 
anmärkningsvärt.  

Kommentar: Översiktsplanen är oberoende av fastighetsägare och bygger 
på möjligheter som kommunen ser fram till 2040. Ett föreslaget 
vindkraftsområde innebär inte att den berörda fastighetsägaren är tvingad 
att upplåta sin mark för vindkraftsetableringar.  

Översiktsplanen täcker hela kommunen och föreslår en mängd visioner och 
förslag fram till 2040. På så sätt är alla fastighetsägare i hela kommunen mer 
eller mindre berörda.  

Kommunen har inte möjlighet att under framtagandet av översiktsplanen 
kontakta varje enskild fastighetsägare som berörs av planförslaget. 
Kommunikationen med fastighetsägare sker framförallt under samråd och 
granskning av översiktsplanen då möjligheten finns att inkomma med 
yttranden på planförslaget. 

VI KOMMER INTE ATT UPPLÅTA VÅR MARK FÖR VINDKRAFT och kräver att det 
uppmärkta området ”Vindkraftpark Marbohemmet” tas bort från ”Granskning - 
Översiktsplan Ulricehamn 2040” då det begränsar rätten till vår egen mark. Detta krav delar 
vi med mer än 80 % av de markägare som berörs av uppmärkningen, vilket tydliggörs i ett 
särskilt yttrande, som också stöttas av närboende i Böne och Lund/Knätte.  

På punkt efter punkt hindrar och begränsar området oss i våra planer med att utveckla 
verksamhet på vår gård som vi övertog så sent som i juli 2020 genom generationsskifte, i 4:e 
generationen.  

Kommentar: Planen ändras genom att Marbohemmets vindkraftsområde 
tas bort inför antagande. Översiktsplanen är oberoende av markägare och 
bygger på möjligheter som kommunen ser fram till 2040. Ett föreslaget 
vindkraftsområde innebär inte att den berörda fastighetsägaren är tvingad 
att upplåta sin mark för vindkraftsetableringar. 

Ett aktivt generationsskifte för bevarandet av biologisk mångfald  
Då vi sommaren 2020 tog över gården X, inklusive fastigheten X, så gjorde vi det utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Vi har för avsikt att markerna fortsatt ska brukas samt att 
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betesvallarna fortsatt ska betas för ett öppet landskap. Detta möjliggörs genom att vår 
arrendator, som bor i Böne och bedriver ekologiskt jordbruk med inriktning mot 
naturbetesköttproduktion, låter ca 30 av sina kor och kalvar ströva fritt över våra marker. 
Det är inte en slump att markerna har hög biologisk mångfald och att vägkanterna är artrika. 
Det är resultatet av att markerna obrutet betats i hundratals år! Och där växterna finns, finns 
insekterna och då finns även fåglarna och fladdermössen och så vidare. 

Gården ligger ett av områdena som är uppmärkt som värdetrakt för skyddsvärda träd samt 
värdetrakt lövskog. Vi vill bedriva ett aktivt men hållbart skogsbruk där vi bevarar och 
skyddar inslaget av värdefulla träd, ökar och förnyar inslaget av ädellöv och löv på hela 
fastigheten, samt inte minst rönn, asp, sälg och ek (RASE) samt andra bärande träd och 
buskar för att även gynna klövviltet. Vi uppfyller redan idag kraven för en grön 
skogsbruksplan och är dubbelcertifierade enligt PEFC och FSC. På eget initiativ har vi 
planerat att avsätta ytterligare skogsbestånd till naturvård.  

Vill bidra till landsbygdsutveckling  
Vi planerar att flytta tillbaks till Ulricehamns kommun och har planer för hur vi skulle kunna 
dra nytta av fastigheternas tysta, ljusopåverkade läge och värdefulla natur inom olika 
verksamheter exempelvis inom ekoturism. Att bygga ett hus på vår skogsfastighet X, för 
uthyrning för att bredda vår näringsverksamhet, är en del i de planerna som kommunens 
översiktsplan 2040 påverkar och hindrar enligt föreliggande förslag. Det är också en av 
planerna inför att den femte generationen så småningom tar över.  

Inom ramen för kommunens utvecklingsstrategi  
Flera punkter ovan skulle kunna passa bra in under de olika strategierna i översiktsplanen 
under rubriken Utvecklingsstrategi, liksom punkt 15 i FN:s 17 globala mål.  

• En levande landsbygd: ”Större exploateringar ska ske i anslutning till tätorterna för 
att behålla landsbygdens unika värden och egenskaper. Bostadsbyggande och 
etablering av verksamheter på landsbygden är positivt för hela kommunen. /…/ 
Turismen och föreningslivet på landsbygden ska värnas och utvecklas.  

• Tätt och blandat: ” Bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt 
anslutning till befintliga tätorter. På så vis värnar vi om det runt om tätorterna, såsom 
brukningsvärd skog- och jordbruksmark, värdefulla kulturmiljöer och 
sammanhängande naturområden för friluftsliv, växter och djur”  

• Biologisk mångfald: ”Ekosystemtjänster är de funktioner i naturen som människan 
kan dra nytta av. Några exempel på ekosystemtjänster är pollinering, naturlig 
vattenreglering och naturupplevelser. Naturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett var 
i kommunen du bor. En förutsättning för detta är att värna om vår natur och dess 
funktioner. Exempel på åtgärder är att sträva efter att hålla ihop viktiga stråk för 
grönska och vatten”  

• Friluftsliv och hälsa: ”/…/Naturen innehåller även kulturella värden av betydelse för 
kommuninvånare och turister. Därför är det viktigt att bevara och utveckla 
kommunens kulturvärden och säkerställa tillgången till dessa.”  

• Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat  

Förslaget ”Vindkraftpark Marbohemmet” går däremot på tvärs mot detta.  

I en aktuell nyhetsartikel på Artdatabanken (SLU)8 kan man läsa följande om varför 
exempelvis dagfjärilar utrotas: ”Den primära orsaken är de storskaliga förändringar av 
brukande och markanvändning som helt förändrat landskapet i Sverige under de senaste 150 
åren. Sedan 1950-talet har arealen ängs- och betesmark minskat kraftigt i landet och idag 
återstår mindre än 1 procent av ängsmarken och omkring 10 procent av naturbetesmarkerna. 
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Och den negativa utvecklingen fortsätter. Småbruken försvinner, många marker överges och 
växer igen och i de kvarvarande gräsmarkerna sker en kontinuerlig utarmning av floran och 
faunan. De kvarvarande markerna blir dessutom allt mera isolerade och många ligger som 
öar i ett ogästvänligt landskap.”  

Våra marker på X är del av de 11 procenten! Låt dem vara. 

Kommentar: Planen ändras genom att Marbohemmets vindkraftsområde 
tas bort inför antagande. 

2.2.65 Privatperson 70 

Angående vindkraftsetablering i Ulricehamns kommun 
 
Det är min uppfattning att kommunen skall vara mycket restriktiv när det gäller att peka ut 
lämpliga områden för vindkraftsetablering. Om kommunens veto skulle avskaffas har jag 
uppfattat det som att det är fritt fram att bygga vindkraft på de områden som tidigare har 
utpekats som lämpliga. 
  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen bygger 
på nuvarande process. Det finns dock inget som indikerar på att en ändring 
av det så kallade kommunala vetot skulle innebära att det är ”fritt fram” att 
etablera vindkraft inom de områden som i vindkraftsplanen pekas ut som 
vindkraftsområden. 

 
Vi kan se - både i Ulricehamns kommun och i närliggande kommuner- hur människor far illa 
av att få vindkraftsparker nära sitt boende. Kommunerna har förlitat sig på de uppgifter om 
t.ex. ljudnivå som byggherren presenterat. När verken väl finns på plats visar det sig att de 
gjort sina mätningar under bästa tänkbara förhållanden och på så vis kunnat visa 
"tillräckligt" låga bullernivåer. 
 
Det är med sorg i hjärtat jag läser hur boende i Trädet fått sitt liv och boende förstört p.g.a. 
de verk som uppförts där. Då det nu planeras för ännu högre verk med ännu högre negativ 
inverkan på människor så måste kommunen se till att reglera utbyggnaden. Det finns inga 
lämpliga områden för vindkraft i vår kommun p.g.a. dess storlek och den spridda bebyggelse 
som finns på landsbygden runt om i hela kommunen. Det blir alltid någon som får sin 
tillvaro och kanske hela sitt liv förstört. Det är inte tillräckligt med 800 meter till bebyggelse-
det är alldeles för kort avstånd. För att inte störa boende behöver det vara så långt avstånd så 
att det faktiskt inte går att bygga vindkraftverk någonstans i kommunen. 
 
Kör inte över någon enda medborgare! Ta ansvar för oss! 
 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   

Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har 
legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. 
Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den 
upplevda störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 
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Kör inte över någon enda medborgare! Ta ansvar för oss! 

2.2.66 Privatperson 71 (2 personer) 

Önskemål betr. " Översiktsplan för kommunens utveckling till 2040" 
Undertecknade anser att följande skall beaktas då översiktsplanen fastställes:  

1. All bebyggelse skall anpassas till stadens karaktär. Detta innebär att höghus skall 
undvikas. Högre hus än 4 våningar bör ej byggas. Fasadmaterial och utseende bör ej 
avvika allt för mycket från intilliggande bebyggelse. Detta är speciellt viktigt i stadens 
centrum. Grönområden i bebyggelse skall ej exploateras.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen går inte i 
detalj in på byggnadshöjder och utformning. I översiktsplanen framgår att 
staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska 
exempelvis hänsyn tas till angränsande områden och ske i skala och form som 
de olika stadsdelarna tål. Exploatering som kan skada kulturmiljövärden ska 
undvikas, medan exploatering som kan utveckla värdena ska eftersträvas. De 
vid tillfället gällande riktlinjerna för stadsbyggnad ska vara vägledande i 
beslut som rör tätorten. Sådana riktlinjer hanterar sådana frågor som 
yttrandet berör på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som kan göras inom 
ramen för översiktsplanen. 

2. Bebyggelse i strandnära lägen skall undvikas.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I den övergripande 
strategin ”En levande landsbygd” framgår det att kommunen är positiv till 
bebyggelse i strandnära lägen. Så kallade LIS-områden är en del i att 
åstadkomma en levande landsbygd. Exploatering inom strandskyddat 
område regleras i miljöbalken och det krävs särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet. En förutsättning är att syftet med strandskyddet inte får 
motverkas. En bedömning av lämpligheten görs därför i varje enskilt fall.  

3. Vid bebyggelse på nya områden skall hänsyn tagas till befintliga naturvärden. Detta 
gäller t.ex. då Brunnsnäs skall exploateras.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår i alla nya 
exploateringsområden vilka hänsyn som ska tas till bland annat naturvärden. 

4. Förtätning i befintlig bebyggelse skall undvikas.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett sådant 
ställningstagande går emot översiktsplanens övergripande strategier där 
förtätning förespråkas för att bland annat värna om värdena runtom 
tätorterna och möjliggöra för funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer.  

5. Gång och cykelvägar skall prioriteras vid nybyggnation. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
översiktsplanen att gång- och cykelvägar ska prioriteras i konfliktsituationer 
med andra trafikslag. Gång- och cykelvägar prioriteras i nya 
bostadsområden i och med vägledningspunkten om att den fysiska 
planeringen ska utformas på ett sätt som gör att så många som möjligt ska ha 
säkra skolvägar.  
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6. Allmänhetens tillgång till strandnära områden skall beaktas. Enskilda bryggor och 
annat som uppförts i strid med gällande strandskyddsbestämmelser skall borttagas.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår av 
översiktsplanen att i de fall exploatering sker i strandnära lägen ska 
allmänhetens tillgång till strandområdet beaktas. Borttagande av enskilda 
bryggor hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  

7. Allmänna kommunikationer skall främjas. Viktigt att turtäthet och utbud är likartad i 
hela staden. T.ex. bör busslinje 200 köra gamla RV 40 fram till Rångedala och 
därifrån motorvägen till Borås. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I den övergripande 
strategin ”Ett hållbart resande” framgår att den största delen av 
bebyggelseutveckling ska planeras i lägen med goda möjligheter till 
kollektivtrafikförsörjning. Ulricehamn kommer fortsätta förespråka ett 
centralt stationsläge för Götalandsbanan inom utpekat utredningsområde. 

Kommunen äger inte frågan om kollektivtrafik men det framgår av planen att 
kommunen ska ha ett tätt samarbete med Västtrafik, som är 
Västragötalandsregionens huvudman för kollektivtrafiken, för att uppnå en 
attraktiv kollektivtrafik i kommunen och regionen.  

2.2.67 Privatperson 72 

Yttrande Gällande "Översiktsplan Ulricehamn 2040" 
Samtliga markägare i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet i Nöre har tidigare yttrat sig i 
detta ärende och klargjort att man inte kommer att ställa sin mark till förfogande för 
vindkraftsverk.  
 
Om kommunen väljer att ändå inte ta bort vindkraftsområdet från översiktsplanen kommer 
det på flera olika sätt att begränsa äganderätten för samtliga markägare. Bland annat 
kommer det sannolikt inte beviljas några nya bygglov inom 800 meter.  
 
På grund av inskränkningar i äganderätten anser jag därför att Nöre vindkraftsområde ska 
tas bort från översiktsplanen. 
 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre vindkraftsområde tas bort 
inför antagande. 

2.2.68 Privatperson 73 

Yttrande Gällande "Översiktsplan Ulricehamn 2040" 
Jag anser att det är direkt olämpligt att peka ut vindkraftsområden i översiktsplanen utan att 
först föra en dialog med berörda markägare. 

Jag är införstådd med att översiktsplanen är ett övergripande långsiktigt dokument där man 
inte går in i detalj. 

Men i de fall man pekar ut dessa områden utan att någon vill ha dem får det omfattande 
konsekvenser på äganderätten för markägare i och omkring vindkraftsområdena även om det 
inte kommer att byggs några vindkraftsverk där. 

Jag anser därför att samtliga utpekade vindkraftsområden i översiktsplanen ska tas bort om 
det inte finns en önskan från berörda markägare att de ska finnas där. 
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Kommentar: Översiktsplanen är oberoende av markägare och bygger på 
möjligheter som kommunen ser fram till 2040. Ett föreslaget 
vindkraftsområde innebär inte att den berörda fastighetsägaren är tvingad 
att upplåta sin mark för vindkraftsetableringar.  

Översiktsplanen täcker hela kommunen och föreslår en mängd visioner och 
förslag fram till 2040. På så sätt är alla fastighetsägare i hela kommunen mer 
eller mindre berörda. Kommunen har inte möjlighet att under framtagandet 
av översiktsplanen kontakta varje enskild fastighetsägare som berörs av 
planförslaget.  

Kommunikationen med fastighetsägare sker framförallt under samråd och 
granskning av översiktsplanen då möjligheten finns att inkomma med 
yttranden på planförslaget. 

2.2.69 Privatperson 74 

Yttrande Gällande "Översiktsplan Ulricehamn 2040" 
I Vindbruksplanen har Nöre vindkraftsområde samt Marbohemmets vindkraftsområde lagts 
in. Enligt planen ska dessa områden rymma "fyra större vindkraftsanläggningar eller fler". I 
princip mitt emellan dessa områden projekteras nu för två vindkraftsverk i Hällunda/Böne. 
 
Ser man dessa tre områden på kartan kan man konstatera att dessa tre områden tillsammans 
kommer att bilda en sammanhängande halvcirkel med totalt minst 10 vindkraftsverk. De tre 
områdena kommer med största sannolikhet att bilda en enhet och sträcka sig över ett mycket 
stort område. 
 
Detta går stick i stäv med det ställningstagande man tar i vindkraftsplanen om att flera 
vindkraftsparker inte ska sträcka sig över flera landskapsrum utan hållas inom ett avgränsat 
område. 
 
För att ställningstagandet ska uppfyllas anser jag att både Nöre vindkraftsområde och 
Marbohemmets vindkraftsområde ska tas bort från översiktsplanen. 
 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre och Marbohemmets 
vindkraftsområden tas bort inför antagande. 

2.2.70 Privatperson 75 (12 personer) 

Angående förslaget i den nya översiktsplanen att göra ett nytt 
verksamhetsområde - Rönnåsen norra. 
På marken där kommunen vill lägga Rönnåsen norra finns sex fastigheter som påverkas 
av den kommande översiktsplanen, fem av fastigheterna ligger på den utpekade marken. 
Sex familjer med barn, djur, skog och jordbruksmark. Sex familjer där ingen av oss 
varken vill flytta eller sälja vår mark. 
 
Här finns småskalig jordbruksmark som länsstyrelsen förmodligen klassar som 
skyddsvärd och som fortfarande brukas av mindre jordbrukare från Hössna som driver 
jordbruk med djurhållning och som är beroende av betesmark och skörd. 
 
Här finns fantastiska stenmurar som fungerar som biotoper för insekter och djur. Här 
finns flera torplämningar, en viktig del i bygdens historia. 
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Och här finns framförallt människor. Som lever och bor. Några är fjärde generationen på 
sin mark och i sitt hem. Några har bedrivit verksamhet och jordbruk hela sitt liv och gör 
så fortfarande. Och några har precis byggt nytt. 
 
Vi alla njuter av att både få bo stadsnära, men samtidigt på landet. Den här delen på 
andra sidan RV4O är vårt egna lilla Sträckås. Nu har glädjen över att få bo som vi gör 
grumlats. För vad är tanken? Att våra hem rivs och vi tvingas flytta? Eller att våra hus, 
stall och ladugårdar blir inklämda mellan industrier? 
 
Vi som nyss byggt nytt (X, bygglov 2013 och X, bygglov 2017) 
känner att vi hamnat i ett vacuum. Ska vi fortsätta boa in oss och skapa våra drömmars 
hem med mandelmannsodlingar och bärskogen som närmsta granne? Törs vi plantera 
fler fruktträd och buskar som kanske först om 15-20 år vuxit till sig? Är det någon idé att 
lägga ner den tiden, energin och pengarna? 
 
Här är också en plats för rekreation och inte bara för oss som bor här. Det har vi märkt 
inte minst under det senaste året som präglats av pandemin. Det är många 
vandringssällskap som passerat förbi, många cyklister som hittat till våra områden tack 
vare förra årets cykelorienteringskarta. Och sedan flera år passerar ryttare från 
ridskolan i Ubbarp hos oss. 
 
Varför starta ett helt nytt område för industri istället för att fortsätta med de områden 
som redan finns idag? Här finns det dessutom en hel del blötmark och mossmark som 
med största sannolikhet inte är lämplig för exploatering. Varför inte utöka Rönnåsens 
och Hesters industriområde mer? Där finns mycket angränsande mark som skulle kunna 
vara lämplig för industri, till exempel söder och öster om Rönnåsen och söder och sydost 
om Hesters industriområde. Kanske även utmed den planerade vägen mellan 
Hössnamotet och väg 157? 
 
Vi vill uppmana er politiker som ska fatta beslut i den här frågan att gärna besöka oss och 
titta närmre på den omgivning som ni ska fatta beslut om. 
 

Kommentar: Översiktsplanen föreslår en utökning både söder och västerut 
för industriområdena Hester och Rönnåsen. Det framgår av planen att 
utbyggnad av Rönnåsen norra ska ske först när verksamhetsområden söder 
om riksväg 40 är utbyggda.   
 
Förutsättningarna på en specifik plats utreds närmare i detaljplan och inte i 
översiktsplan. I översiktsplanen målar kommunen med de ”breda 
penseldragen” och alla områden innehåller begränsningar och möjligheter 
som behöver beaktas. Att det ligger bostäder i anslutning eller i ett område 
som föreslås för exploatering i översiktsplanen innebär att kommunen i sitt 
arbete med vidare planering av området måste förhålla sig till att det ligger 
bostäder där. Exempelvis behöver det säkerställas att etablering av 
verksamheter inte innebär olägenheter för boende.  

2.2.71 Privatperson 76 
I Ulricehamn har vi ett antal gamla och unika byggnader. Mitt förslag är att museet (gamla 
skolan), kyrkan, stadshuset, stora torget, Skövdehuset ska ingå i en fredad zon utan biltrafik. 
Vi skulle bli av med all genomfartstrafik på Bogesundsgatan. Infart till Bogesundsgatan vid 
Hellströmska huset endast för behörig trafik. Vi skulle kunna marknadsföra vår historia och 
låta människor promenera runt och titta på våra fina och historiska byggnader. Stadshuset 
skulle kunna förändras till hur det var från början med bland annat konstutställningar. (Jag 
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var ofta där och tittade på konst). Museet skulle flytta in i sina gamla lokaler och helst få hit 
bredgårdsmannen). Grupper skulle kunna få komma in i kyrkan med guide och se våran 
vackra kyrka inifrån med info. Vackra rådhuset med vårat fina torg. Enda torget i Sverige 
som är sluttande sägs det. Inte att glömma Folkets hus där kan man göra ett brett upphöjt 
övergångsställe över Nygatan. Skickar med en skiss över hur vi har tänkt.  

 

 

 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Bogesundsgatan är en 
huvudgata och en viktig förbindelse i nordsydlig riktning som binder 
samman centrum med flera bostadsområden. Gatan fungerar även som 
matning från väg 46, vilket är huvudinfarten till Ulricehamn. Gatan ingår i 
ett starkt kollektivtrafikstråk (den så kallade stadsslingan) med hållplatser 
bland annat vid Stadshuset. Gatan trafikeras dagligen av cirka 7000 fordon 
varav cirka 110 bussar i linjetrafik. Inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen avser kommunen inte utreda en alternativ sträckning för 
huvudgatan, vilket är en förutsättning för genomförande av förslaget. 

Övriga gator inom området är lågt trafikerade och till övervägande del har 
den trafiken målpunkt i området. Merparten av denna trafik skulle således 
tillåtas även om förslaget genomförs. 

Övriga synpunkter i yttrandet bemöts inte i detta granskningsutlåtande 
eftersom de avser frågor som inte hanteras inom ramen för översiktsplanen. 

2.2.72 Privatperson 77 

Synpunkter angående Ulricehamns översiktsplan 2021 
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Byggnation 
Bygg inte nära Åsunden och framför allt inte höga hus. Husen blir som en mur som 
avskärmar sjön från staden och dess innevånare. Låt alla, både besökare och boende, som 
uppskattar en vacker vy få njuta av den vackra sjön.  

Varför bygga höga hus i centrum och förstöra stadsbilden? Många mindre städers 
stadskärnor blev förstörda vid byggboomer under senare delen av 1900-talet. Låt inte detta 
hända i Ulricehamn.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen går inte i 
detalj in på byggnadshöjder och utformning. I översiktsplanen framgår att 
staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska 
exempelvis hänsyn tas till angränsande områden och ske i skala och form som 
de olika stadsdelarna tål. Exploatering som kan skada kulturmiljövärden ska 
undvikas, medan exploatering som kan utveckla värdena ska eftersträvas. De 
vid tillfället gällande riktlinjerna för stadsbyggnad ska vara vägledande i 
beslut som rör tätorten. Denna typ av riktlinjer hanterar sådana frågor som 
yttrandet berör på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som kan göras inom 
ramen för översiktsplanen. 

Trafik  
Vi som bor utanför staden och gärna handlar där, vill ha kvar parkeringsplatser nära 
centrum. Därför är parkeringarna vid ICA Tornet och de på Marknadsplatsen viktiga och bör 
inte tas bort. En del försvinner också då det nya biblioteket byggs vid ICA Tornet. Vill man ha 
en levande gågata och centrum bör man ta hänsyn till detta.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Översiktsplanen hanterar 
inte enskilda parkeringar. Ur ett klimatanpassningsperspektiv bör förtätning 
i första hand ske på redan hårdgjorda ytor så som parkeringar. Att en 
parkeringsyta bebyggs innebär inte nödvändigtvis att parkeringsmöjligheter 
försvinner då de kan ersättas på annat sätt. Det framgår av planen att 
parkering bör ske i underjordiska garage, i parkeringshus eller i första våning 
ovan mark för att nyttja marken effektivt. 

En förbifart från Marbäck med anslutning till riksväg 40 vid motet vid Rönnåsens 
industriområde vore bra för att slippa tung trafik genom staden. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. En förbifart föreslås 
mellan riksväg 40 och Marbäck.  

2.2.73 Privatperson 78 
Jag har tagit del av Ulricehamn 2040 ny översiktsplan. Det är med bestörtning jag läser om 
vindkraft planen för kommunen. Rent generellt rekommenderar man inte att upprätta 
vindkraftverk nära bebyggelse. Vilket är vad man med denna plan kommer göra. Era 
kommuninvånare blir således negativt drabbade av denna plan. Vår miljö är oerhört viktig, 
självklart måste man hitta sätt att ställa om energiproduktionen. Men detta är inte rätt sätt 
för kommuninvånarna. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   
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2.2.74 Privatperson 79 
Om det ska byggas vindkraftverk så bör det göras med eftertanke. Konsekvenser för 
kommuninvånare kan annars bli påtagligt negativa.  

Vi behöver vända oss till mer miljövänliga energityper likt vindkraft men utvecklingen måste 
då ske på ett sätt som inte blir en stor belastning för människorna i dess absoluta närhet. I 
detta fall förefaller de stora negativa konsekvenserna för både de närmaste boende samt 
kommunen som helhet vara så påtagliga att byggnationen inte bör genomföras. Därför 
hoppas jag innerligt att förnuftet segrar och dessa planer inte kommer att förverkligas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Skyddsavståndet på 800 
meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara riktvärdet 
för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en etablering i en 
ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra krav på 
exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje med 
vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   

2.2.75 Privatperson 80 
Är mycket bekymrad över de planerade vindkraftverks byggen som är nära förestående i 
Hällunda samt de planer som finns från kommunens sida på att låta ytterligare verk få 
etableras i tätt bebyggt landsbygdsområde ex Marbohemmet, Nöre. Senaste forskningsrön 
från b.la. Tyskland rekommenderar helt andra skyddsavstånd till bebyggelse än de värden 
som används i planen. Vad man internationellt (b.la. Danmark) kommit fram till är att 
begränsa landbaserad vindkraft och fokusera på mindre känsliga områden till havs. Vill 
kommunen hålla fast sin förträffliga satsning på friluftsliv och turism måste man förhålla sig 
till det faktum att det är oförenligt med både storskalig industriell vindkraftsverksamhet och 
attraktiv lantlig miljö.  

Ps: Vindkraft är toppen men på rätt ställe! 

Kommentar: Planen ändras genom att Nöre och Marbohemmets 
vindkraftsområden tas bort inför antagande.  

Planen ändras inte avseende skyddsavstånd till bostäder. Skyddsavståndet på 
800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
riktvärdet för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid bostäder. Om en 
etablering i en ansökan inte kan visa att vindkraftsparken skulle klara andra 
krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje 
med vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs.   

2.2.76 Privatperson 81 
I förslaget har Ulricehamns kommun pekat ut flera stora områden som lämpliga för 
vindkraftsetablering.  

Min fastighet kommer att beröras av tre planer, Timmele (eg. Hällunda och redan beviljat att 
uppföra två verk), Nöre och Marbohemmet. Så om alla blir verklighet så kommer vi att ha 
vindkraftverk med nuvarande minimiavståndet på bägge sidor om fastigheten.  

Eftersom vi ”bara” äger hus med tomt så kommer vi inte att kunna påverka om de byggs i vår 
närhet.  

Trolig negativ påverkan i området:  



Granskningsutlåtande  

 
 
 
 

69 

• Nämnda tre områden kommer att i princip utgöra en vindkraftspark med stor risk för 
stora ingrepp i naturen med vägar, elnät och grundläggning.  

• Ljud, ljus och skuggor kommer att bli störande för många närboende.  

• Det kan bli svårt att sälja fastigheter som ligger nära.  

• Den biologiska mångfalden påverkas.  

• Begränsningar i att nyttja området för rekreation och friluftsliv.  

Dagens vindkraftsindustri är storskalig. Verken blir större och större för att ge mer energi. 
När de är färdigbyggda säljs de ofta till energibolag i Europa så de kan  

Istället för att ha många utpekade områden på landsbygden där folk bor så är det bättre och 
mer effektivt att ha större vindkraftsparker till havs. 

Kommunen bör i vindbruksplanen:  

• Ha större avstånd mellan vindkraftverk och tomtgränser (10 gånger maxhöjden på 
verken).  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Sänka bullernivån till max 35 dB.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
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lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Minska ner antal planerade områden för vindkraft, så inte flera områden tangerar 
varandra.  

Kommentar: Planen justeras genom att vindkraftsområdena Nöre och 
Marbohemmet tas bort inför antagande.  

• Ta hänsyn till alla fastighetsägare/boende vid fastställande av vindkraftsområden.  

Kommentar: Granskningen är endast ett förslag på ny översiktsplan och 
inte ett slutgiltigt beslut. Samrådet och granskningen utgör tillsammans två 
tillfällen där bland annat allmänheten informeras och har stor 
påverkansmöjlighet. Kommunen stämmer därmed av med befolkningen innan 
beslut om översiktsplanen fattas. 

Slutligen vill jag framföra att jag tycker att det är viktigt att vi har mer förnyelsebara 
energikällor men det ska var med hänsyn till människor, natur och miljö. 

2.2.77 Privatperson 82 
Som född och uppvuxen i Ulricehamn är det med bestörtning jag läser om den nya 
vindbruksplanen 2040.  

Så klart vi måste ställa om till förnybara energikällor och alla måste bidra till detta men det 
som föreslås nu i nya planen är ju helt förkastligt.  

Vindkraftverk ska ju i allmänhet inte byggas i direkt anslutning till bebyggelse. Att möjliggöra 
placering av så många vindkraftverk på så många olika ställen i kommunen kommer ju 
förstöra framtiden för de kommuninvånare som bor här men också attraktionskraften att 
flytta till Ulricehamn.  

Detta känns som ett väldigt effektivt sätt att döda den levande landsbygden som jag alltid 
trott Ulricehamn som kommun värnade om.  

Jag hoppas innerligt att ni tänker om och reviderar denna plan. 

Kommentar: Det framgår inte i yttrandet vilka revideringar som föreslås. 
Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle klara 
krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas gå i linje 
med vindkraftsplanen, oavsett om det är mer än 800 meter från bostäder. 
Avståndet till bostäder är därmed inte det enda kravet som ställs. Kommunen 
kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda 
störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

2.2.78 Privatperson 83 (153 personer) 
Boende i Ulricehamns kommun med omnejd, vill här framföra ett antal synpunkter på den 
föreslagna översikts- och vindkraftsplanen.  

Först konstaterar vi att det är klokt och framsynt av kommunen att vilja värna Komosse och 
de tysta områden som finns. Komosses natur, och de upplevelser den tillhandahåller, är 
erkänt unika, och att bevara Komosse och kommunens tysta områden är värdefullt, både idag 
och för framtiden. Att inventera och värna de ekosystemtjänster som omgivningarna ger är 
ekonomiskt i flera led, och något både vi och svenska myndigheter uppmuntrar.  
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Att bedriva konventionellt jord- och skogsbruk inom tysta områden möter heller inga hinder, 
vilket kommunen bör förtydliga för de oroliga.  

Vi vill även uppmuntra kommunen att tydligt bevaka sina (invånarnas) intressen när det 
kommer till åverkan som kan orsakas av exempelvis ingrepp nära kommungränsen. Ett 
aktuellt exempel är Tranemo kommuns vindkraftsområde nära Högaberg, Grönahög, där 
etablering kan få negativ inverkan på Ulricehamns kommuns stora, tysta område; på 
upplevelsen av riksintresset för friluftsliv gällande Komosse; på en eventuell expansion av 
friluftsområdet Komosse söderut; på fågellivet med spelplatser i området; samt givetvis för 
de boende.  

Vi önskar i översiktsplanen ett tydligt ställningstagande för mellankommunal dialog gällande 
kommunens intressen i dessa frågor. Utöver detta önskar vi även att den siktanalys som 
gjorts för Komosse används vid alla nya vindkraftsetableringar (både inom kommunen och 
nära kommungränsen), för att inte verk som skadar riksintresset ska godkännas.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I översiktsplanen framgår 
det att angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk 
och kommungräns ska respekteras. Vid vindkraftsärenden nära 
kommungränsen ska angränsande kommuner utgöra remissinstans. Om den 
aktuella etableringen inte önskas, bör respektavstånd till grannkommunen 
iakttas. I samband med vindkraftsansökningar som berör mer än en kommun 
sker dialog. Grannkommunerna är därtill remissinstanser i 
översiktsplanearbetet och har insikt i vindkraftsområden i närheten av den 
egna kommunen.  

I vindkraftsplanen tillämpas ett skyddsavstånd gentemot Komosse på 2,5 
kilometer i norra änden och som utökas till 4 kilometer i sydvästläge. Detta 
har bedömts vara tillräckligt för att eventuella vindkraftsetableringar inte ska 
störa friluftsvärdena i området. En ny siktanalys har tagits fram som visar 
att vindkraftsområdena, som mest, har en väldigt begränsad visuell påverkan 
på Komosse.  

Vidare hoppas vi att kommunen tydligt vill betona vikten av att låta aktuell forskning och 
kunskap vara styrande när det gäller etablering av vindkraftverk.  

Människor som bor nära sagda vindkraftverk har länge hävdat att de blir allvarligt störda av 
buller. Svenska myndigheter framhärdar i att använda dB(A) som mätvärde avseende buller, 
men om folkhälsan skall värnas är det nödvändigt att använda dB(Z), som även mäter låga 
frekvenser som både stör och är skadliga för människor.  

Forskare vid universitetssjukhuset i Mainz har nyligen visat att en hög nivå av infraljud 
påverkar hjärtfunktionen negativt. Som en konsekvens av detta rekommenderar det tyska 
forskarlaget att den maximalt tolererade nivån för konstant exponering av infraljud bör 
sättas till 80 dB(Z), med hänvisning till hälsorisker. Vi vet också att infraljud når väldigt långt 
från ljudkällan. Med tanke på detta ter sig kommunens förslag att öka säkerhetsavståndet 
från 750 till 800 meter vara av närmast symbolisk karaktär.  

Vi önskar det tillagt i vindkraftsplanen att kommunen måste beakta folkhälsoperspektivet, 
och därför bevaka aktuell forskning, öka säkerhetsavståndet till tio gånger verkens totalhöjd 
samt kräva att ingen boende ska utsättas för bullernivåer över 80 dB(Z).  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Riktvärden för ljud från 
vindkraftverk samt övrig industriell verksamhet är satt i dB(A). När dB(A) 
används så har en så kallad A-vägning av ljudtrycksnivån. A-vägningen 
definieras i den internationella standarden IEC 61672:2003. A-vägningen 
görs för att efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser. Örat är sämre på 
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att uppfatta låga frekvenser, vilket tas med i A-vägningen. När dB(Z) används 
så har man gjort en Z-vägning. Vid en sådan görs ingen anpassning till örats 
förmåga att uppfatta låga frekvenser.  

En uppdatering av syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors 
intressen" publicerades hösten 2021. En syntesrapport tittar på all tillgänglig 
forskning och drar slutsatser utefter de tillgängliga resultaten. Den 
uppdaterade syntesrapporten har stämts av gentemot vindkraftsplanen och 
den tidigare versionen av syntesrapporten. Kommunen har inte kunnat 
identifiera ny koncensus inom vindkraftsforskningen som skulle innebära 
förändringar i förutsättningarna för vindkraft i Ulricehamn. 

Det är inte höjden på ett enskilt verk som motiverar ett större avstånd till 
bostäder, utan källjudet från själva vindkraftverket. I takt med 
teknikutvecklingen har källjudet från moderna verk minskat. Källjudet från 
ett verk minskar också ju högre ett verk är på grund av att avståndet till 
marken nedanför ökar. Detta medför att högre verk inte är ett skäl till att 
ange ett längre minimumavstånd utifrån bulleraspekten. Det angivna 
skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund 
för bedömningen av lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen 
kommer fortsatt att bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda 
störningen av en vindkraftsetablering i varje enskilt fall. 

När det gäller vindkraftverkens hinderbelysning, så har invånare i bland annat Trädet fått sin 
boendemiljö påtagligt försämrad av ett högintensivt, vitt, blinkande ljus (för verk över 150 
meter). Även djur påverkas negativt av att den mörka natthimlen blinkar vitt med ca 1 
sekunds intervall, då vissa arter är beroende av mörker för jakt, etcetera.  

Utvecklingen inom vindkraftsindustrin går mot högre verk, och sannolikt kommer verk på 
300 meter eller mer att byggas på kommunens utpekade områden, vilket ger en stor 
spridning av blinkande ljusföroreningar. 

Vi förordar därför att en försiktighetsprincip införs i vindkraftsplanen, innan konsekvenserna 
är helt klarlagda av att människor och djur ständigt omges av högintensivt vitt blinkljus i en 
miljö där nätterna annars är helt mörka.  

Kommentar: Planen justeras genom att nya ställningstaganden ersätter 
granskningsförslagets ställningstagande om högintensivt blinkande ljus. De 
nya ställningstagandena kräver att de mest ändamålsenliga tillåtna och 
tillgängliga tekniken för att minska ljusstörningar mot bostadsbebyggelse ska 
användas. Detta i syfte att avskärma högintensivt blinkande ljus från att 
träffa markytan inom ett avstånd som stämmer överens med vid tillfället 
gällande praxis och bestämmelser. Vidare görs ställningstagandet om att 
synkronisering av de blinkande ljusen i en vindkraftspark ska göras. Detta för 
att minska ljusstörningar från vindkraftsparker.  

Frågan om konsekvenser avseende ljudstörningar för människor och djur 
hanteras i det enskilda vindkraftsärendet.    

Slutligen vill vi trycka på, att om det kommunala vetot avvecklas, så blir den kommunala 
vindkraftsplanen ett oerhört viktigt dokument vid framtida vindkraftsetableringar. Det är 
därför viktigt att kommunens krav och ställningstaganden tydligt klargörs i planen! Utpekade 
vindkraftsområden kan göra att kommunen får väldigt lite att säga till om när eventuella 
ansökningar inkommer, då kommunen då endast blir en remissinstans i beslutsprocessen.  

Vi ber därför kommunen att överväga att ta bort de utpekade vindkraftsområdena, för att 
inte förlora bestämmanderätten över markanvändningen framåt. Vindkraftverk kan givetvis 
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ändå uppföras på lämpliga platser, men kommunen kommer då att behålla kontrollen över 
hur verken påverkar omgivningen. Vi hoppas att kommunen ser våra önskemål som rimliga 
och införlivar dem i den långsiktiga planeringen. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftsplanen och de 
områden som finns föreslagna i den, utgör ett stöd för att processer inte ska 
bli osäkra, långdragna och dyra. Besluten ska vara förutsägbara för alla 
inblandade.  

Vindkraftsplanen utgör basen för förvaltningens bedömning av en ansökan 
om att etablera vindkraft. Ett föreslaget vindkraftsområde innebär dock inte 
per automatik att en park får tillstånd att byggas. Ett exempel på detta är 
Boarp och Stigared som fick avslag. Skäl för att inte tillstyrka en ansökan kan 
exempelvis vara att den inte stämmer överens med kommunens översiktsplan. 
Att ett område är föreslaget i en översiktsplan/vindkraftsplan innebär inte att 
det är förbjudet att ansöka om och etablera en vindkraftspark på en annan 
plats, om detta är något kommunens politiker beslutar om. Det skulle däremot 
gå emot planen och sannolikt de kriterier som tagits ställning kring politiskt. 
Processen riskerar också att bli långdragen och dyr.  

Ur en demokratisk aspekt finns det ett värde i att gentemot allmänheten 
redovisa föreslagna vindkraftsområden. Områdena har genomgått 
medborgardialog under både samråd och granskning av översiktsplanen.  

2.2.79 Privatperson 84-473 
Under granskningsperioden har ett stort antal identiska förtryckta granskningsyttranden 
inkommit. Dessa uppgår till 390 stycken. De har därför hanterats med ett och samma svar.  

Jag anser att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
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till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.   

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 
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2.2.80 Privatperson 474 
Jag anser att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.   

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
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metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd. 

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

• Vi behöver mer vindkraft än idag men hänsyn enl. ovan måste tas. 

Kommentar: Om kommunen skulle ta hänsyn enligt alla punkterna ovan är 
det inte möjligt med mer vindkraft i Ulricehamns kommun. 

2.2.81 Privatperson 475 
Jag anser att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 
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Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
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görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

• Solfångare på alla nya hus. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
sådana krav och det är heller inte lämplig med solfångare på alla nya hus. 
Däremot kan kommunen i detaljplaner möjliggöra för solfångare på 
byggnader förutsatt att så är lämpligt. 

2.2.82 Privatperson 476 
Jag anser att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter. Gärna mer. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). Sänk mer. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
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områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet. Ja. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

2.2.83 Privatperson 477 
Jag anser att:  
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• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  
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• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

• Vindkraftverk skall byggas till havs! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ulricehamns kommun kan 
inte planera för vindkraft till havs eftersom inget hav ingår inom kommunens 
administrativa gränser. 

• Bygg solenergiparker till havs! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ulricehamns kommun kan 
inte planera för solenergi till havs eftersom inget hav ingår inom kommunens 
administrativa gränser.  

• Tänk på alla djur också! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I vindkraftsplanen ställs 
krav på skyddsavstånd till bland annat djur- och växtskyddsområden, 
naturreservat och biotopskyddsområden. Utredningar och bedömningar av 
påverkan på djur och natur görs i samband med varje prövning. 

• Rädda vår fridfulla natur! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I vindkraftsplanen ställs 
krav på skyddsavstånd till bland annat djur- och växtskyddsområden, 
naturreservat och biotopskyddsområden. Utredningar och bedömningar av 
påverkan på djur och natur görs i samband med varje prövning. 

2.2.84 Privatperson 478  
Jag anser att:  
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• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  
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• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

• Mer solceller! 
Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I avsnittet 
Markanvändning teknisk försörjning – energi framgår det bland annat att 
kommunen är positivt inställd till markbaserad solenergi och solceller som 
placeras på taket på byggnader. Bra solinstrålning ska också beaktas i 
samband med detaljplaneläggning. 

2.2.85 Privatperson 479 
Jag anser att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftverk med hänsyn till buller, infraljud, 
skuggeffekter och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 



Granskningsutlåtande  

 
 
 
 

84 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(A) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  

Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv, vit blinkande hindersbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OCAS microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 - 1600 vardagar.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets påverkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
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görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  

Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren. 

• Kan ej garantera jämn tillförsel av energi! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I vindkraftsplanen hävdas 
inte att vindkraft ska vara det enda energislaget i framtiden. Sverige har som 
nationellt mål att ha en 100 procent förnybar energiproduktion till 2040. 
Energimyndigheten ser behov av flexibilitet i energisystemet i framtiden där 
vindkraft är ett av flera energislag för energiproduktionen.  

Att just vindkraft som energislag hanteras i översiktsplanen beror på att detta 
bedöms ha en betydande påverkan på mark- och vattenanvändningen och 
därför behöver hanteras med detta planeringsverktyg.  

• Går ej heller i dagsläget att återvinna propellerbladen, är av kompositmaterial och 
innehåller gifter (tror det heter Bisolvon). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Hantering av rotorblad 
hanteras inte i en översiktsplan. Det stämmer dock att det finns svårigheter 
med att återvinna materialet i rotorbladen. Forskning har genomförts och 
pågår kring detta, och potentiella lösningar har hittats. Det finns dock ännu 
inget vedertaget tillvägagångssätt.  

2.2.86 Privatperson 480  
Jag har ett förslag om att röja upp och göra gång /cykelväg utmed båda sidor av Ätran ända 
upp till bron vid Alängsgatan på samma vis man gjort utmed Ätran i Falkenberg. Det skulle 
kunna bli väldig bra speciellt om man bygger bostäder med mera på Bronäsområdet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det framgår i 
översiktsplanen att kommunen ska arbeta för att stärka tillgängligheten för 
friluftsliv i Ätrans dalgång och att ett vandringsstråk bör anläggas längs 
Ätrans strand. Det står också i planprogrammet för Bronäs, Marknadsplatsen 
och entré Ulricehamn att vattnet ska göras mer tillgängligt bland annat med 
stråk längs Ätran.  

2.3 Företag, organisationer och föreningar 

2.3.1 Eolus Vind AB 
Eolus Vind AB (Eolus) har tidigare lämnat in ett yttrande angående Ulricehamns kommuns 
översiktsplan (samrådshandlingen) och vidhåller vad som framförts i yttrandet. En 
granskningshandling har nu presenterats och Eolus vill med detta yttrande lämna ytterligare 
synpunkter gällande vindbruksplanen och framför allt områdena Galtåsen och Boarp.  

Galtåsen  
Galtåsen är med sina 361 meter över havet Västra Götalands högsta punkt och utgör därför 
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ett av regionens absolut bästa vindlägen som är optimalt för vindkraft och en viktig plats för 
kommunen att tillvarata ur vindkraftsynpunkt.  

Eolus erhöll 2012 bygglov av kommunen för att uppföra sex vindkraftverk på platsen med 
totalhöjd om 150 meter. I de remisser som skickades ut i samband med bygglovsansökan 
framkom att det inte fanns några invändningar från vare sig myndigheter eller närboende, 
vilket ytterligare visar på områdets lämplighet för vindkraft.  

Vi vill framhålla vikten av att låta Galtåsen vara kvar som utpekat lämpligt område för 
vindkraft för att vid en eventuell tillståndsprövning låta pröva lokaliseringens lämplighet i 
förhållande till vid prövningstidpunkten aktuell information gällande Götalandsbanans 
planerade dragning och sannolikheten av att verksamheterna skulle vara i konflikt med 
varandra, efter att ha samrått med Trafikverket. Av vindkraftsplanen framgår att 
Götalandsbanan ska ha företräde framför vindkraften. Denna princip bedömer vi är rimlig 
och tillräcklig för att kunna göra en intresseavvägning vid en eventuell tillståndsprövning.  

Från samrådsredogörelsen framstår det som att Galtåsen är bortplockat från 
vindkraftsplanen pga området inte bedöms ha potential att rymma fyra verk. Eolus 
bedömning är att området ändå rymmer 4-5 vindkraftverk som kan placeras utanför det 
område där Götalandsbanan är utritad i granskningshandlingen, se karta i Bilaga 1. Varken 
Götalandsbanan eller området storlek borde därmed vara hinder för att behålla Galtåsen som 
lämpligt område för vindkraft.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. I samband med 
framtagandet av planförslaget har en analys gjorts utifrån de kriterier som 
kommunen tillämpar i vindkraftsplanen för utpekande av vindkraftsområden. 
Därefter har en bedömning gjorts över områdenas lämplighet givet 
möjligheten att få plats med 4-5 stycken 300 meter höga verk inom dem, samt 
närheten till besöksmål och påverkan på växt- och djurliv. Kommunens 
bedömning för Galtåsen kvarstår. Området har inte bedömts lämpligt som 
vindkraftsområde för 300 meter höga verk givet dess närhet till besöksmålet 
Galtåsen. Tillämpas ett rimligt skyddsavstånd gentemot Galtåsen blir 
området inte tillräckligt stort för att rymma 4-5 verk. Därutöver har 
kommunen inte bedömt det som rimligt med enbart 500 meter mellan 300 
meter höga verk. En park enligt yttrandet skulle innebära en hög 
koncentration av verk på cirka 500 meters avstånd till besöksmålet Galtåsen. 
Den höga koncentrationen av 300 meter höga verk på ett så pass kort avstånd 
till Galtåsen bedöms innebära en hög påverkan på upplevelsevärden.  

Bolaget har möjligheten att inkomma med en tillståndsansökan för etablering 
av en vindkraftspark i Galtåsen även om det inte stämmer överens med 
översiktsplanen.  

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en 
andra granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar 
efter granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till 
ändringar under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att 
hantera ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

Boarp  
Från förslaget till vindkraftsplan framgår att områdena Boarp och Stigared uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då de inte bedömdes 
vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess närhet till Komosse, 
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naturvärdena i områdena och det motstånd som planerade etableringar i områdena mött 
tidigare. Det betonas också att områdena nyligen fått avslag från kommunfullmäktige.  

Eolus anser att man i planarbetet måste ta hänsyn till de faktiska förutsättningarna för 
vindkraft och ta ut de områden som utifrån det är lämpliga för vindkraft. Den bedömning 
som kommunen har gjort bygger på den tillståndsansökan avseende 25 vindkraftverk (som 
sedemera justerades till 17 verk) som Vattenfall lämnade in. Även om kommunfullmäktige 
gjort ett ställningstagande om att den ansökan inte skulle tillstyrkas, så måste det fortsatt 
finnas förutsättningar för att pröva andra vindkraftprojekt inom områdena. Det skulle t ex 
kunna vara en vindkraftpark med ett färre antal verk och placeringar anpassade utifrån att 
påverkan vid bostäder och synligheten från Komosse ska minimeras. Man skulle också kunna 
välja att söka tillstånd för en vindkraftpark i endast ett av de båda områdena, och då där den 
ger minst påverkan på människor och miljö.  

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende då kommunens 
överväganden för vindkraftsetableringar i områdena Boarp och Stigared 
fortsatt gäller. Områdena Boarp och Stigared fick 2018 avslag från 
kommunfullmäktige för vindkraftsetableringar. Områdena uppfyller de 
kriterier som använts i den nya vindkraftsplanen men har plockats bort då det 
inte bedömdes vara realistiskt med större etableringar i områdena givet dess 
närhet till Komosse, naturvärden i områdena och det motstånd som planerade 
etableringar i områdena mött tidigare. 

En ändring enligt yttrandet bedöms utgöra en väsentlig ändring av 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen får inga väsentliga ändringar av 
översiktsplanen göras efter granskning utan att kommunen genomför en andra 
granskning. Eftersom Ulricehamns kommun är i stort behov av en ny 
översiktsplan är kommunen restriktiv med att tillåta väsentliga ändringar efter 
granskningen. Översiktsplanen måste öppnas upp för möjlighet till ändringar 
under varje mandatperiod. Därför finns det stora möjligheter att hantera 
ändringar av detta slag flera gånger innan 2040. 

Att områden dessutom är utpekade som riksintressen för vindbruk gör det ännu mer 
anmärkningsvärt att de föreslås tas bort från vindkraftsplanen. Energimyndigheten har pekat 
ut riksintresseområdena därför att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 
nationellt perspektiv.  

Kommentar: Vid utpekande av vindkraftsområden har ett antal kriterier 
används för att säkerställa vissa värden, såsom god boendemiljö, hälsa, 
säkerhet, skydd av djur, natur och friluftsvärden. Områdena i vindkraftsplanen 
är ett resultat av dessa kriterier. Riksintressena är i stort sett enbart baserade 
på vindhastighet. Därav korrelerar de inte helt med vindkraftsplanen. Ett 
riksintresseområde för vindenergi uppfyller inte nödvändigtvis de kriterier som 
kommunen satt upp. Fastighetsägare eller vindkraftsbolag har inte kontaktats i 
samband med bedömning av lämpliga vindkraftsområden.  

Sammanfattningsvis anser Eolus att områdena Galtåsen och Boarp och Stigared har goda 
förutsättningar för vindkraft och därmed bör behållas som lämpliga områden.  
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2.3.2 Grönahögs LRF 

Angående översiktsplanens föreslagna tysta område i östra delarna av 
kommunen 
Svaret i samrådsredogörelsen gör att vi fortsatt ser oro över att den föreslagna planen 
inskränker vårt ägande och brukande, genom att föreslå stora tysta områden utanför 
Komosses naturreservat. Jord- och skogsbruk samt verksamheter förknippade med dessa 
genomgår ständiga förändringar och att sätta en begräsning med ljudnivå på 30 dB riskerar 
att begränsa möjligheter att använda ny teknik och göra andra förändringar som krävs för att 
klara framtida utmaningar. Det kan handla om skördearbete som måste ske en viss tid eller 
en biogas-, kylnings-, torknings- eller utfodringsanläggning som ger kontinuerliga ljud.  

Det är ofta, jord- och skogsbrukare som skapar naturvärden som människor trivs med: åkrar, 
ängar, tillgängliga bär- och svampmarker som vi upplåter gratis. Förutsättningen är att vi kan 
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få ett ekonomiskt utbyte av våra gårdar på ett likvärdigt sätt i hela landet. Kommunen bör 
stödja och stimulera oss till att använda våra resurser och begränsningar i detta bör 
kompenseras. Tillstånds- och prövningsprocesser tar inte bara tid för oss småföretagare utan 
kostar också pengar och det finns risk att man i stället avstår. Vattendirektiv och 
vattenskyddsområde är exempel på vad som kan försvåra och fördyra för lantbruket då 
marken inte längre kan brukas på samma sätt. Liknande begränsningar för ljudnivå riskerar 
att orsaka liknande inskränkningar. Vi måste värna om ägande- och brukanderätten som är 
en av grundbultarna i vårt samhälle och som vi tror är en förutsättning för den levande 
landsbygden.  

Naturupplevelser måste gå att kombinera med moderna klimatsmarta lösningar för att få 
fram mat, energi och andra råvaror, vilket är nödvändigt för att bromsa 
klimatförändringarna. Även Ulricehamns kommun måste visa att vi vill bidra i detta viktiga 
arbete. Den föreslagna översiktsplanen ger motsatta signaler bland annat genom stora tysta 
områden, centralisering av samhällsservice och infrastruktur. Processen där 
vindbruksområden flyttas runt i kommunen, bygger på ett effektivt sätt, en allt starkare 
opinion mot vindbrukande och känsla av bristande insyn i kommunens beslutsfattande. 
Oförutsägbarheten och fokus på utveckling i centralorten riskerar att begränsa och på sikt 
hämma företagandet på landsbygden och då riskera de värden vi vill skydda. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Planen justerades efter 
samrådet så att det tydligare framgår att verksamheter som jord- och 
skogsbruk inte begränsas av att de ligger inom stora opåverkade och tysta 
områden. Kommunen noterar att det fortsatt finns en viss oro men står 
fortfarande fast vid sitt svar i samrådsredogörelsen. Kommunen har i 
översiktsplanen pekat ut ett antal större områden baserat på en kombination 
av stora opåverkade områden och tysta områden. Dessa områden är större 
sammanhängande områden som inte är påverkade av, eller som inte ska 
påverkas av, stora exploateringar och som upplevs som tysta. Syftet med 
områdena är att de ska vara attraktiva för den typ av friluftsliv och turism 
som efterfrågar ostördhet och tystnad. De kan också vara lämpliga för boende 
i ostörd miljö. Att spara större oexploaterade områden är också ett sätt att 
behålla handlingsfriheten att vid senare tillfälle utnyttja området samt att 
behålla lämpliga områden för jord- och skogsbruk och jakt. Större, 
sammanhängande oexploaterade områden har betydelse för de naturliga 
ekosystemen. Ett tyst område har en ljudnivå understigande 30 dB(A) från 
olika typer av samhällsbuller.  

2.3.3 Liareds Änglaallians 
Liareds Änglaallians vill med dessa rader såväl förstärka som förtydliga vårt 
ställningstagande till den vindkraftsplan som ska ingå i översiktsplanen för Ulricehamn 
2040. Det gläder oss att man backat från förra årets utkast och nu håller fast vid det enhälliga 
och demokratiska beslutet som tidigare fattats av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 
kommun genom att freda Liared från etablering av vindkraft. Området är förvisso 
fortfarande markerat ”riksintresse energiproduktion” och med tanke på kommunens beslut 
så ser vi gärna att man skriver in i kommande detaljplan att länsstyrelsen i Västra Götaland, 
mark- och miljödomstolen och mark-och miljööverdomstolen ogillat aktörernas begäran om 
etableringar. Detta förtydligande tillägg skulle skydda vårt samhälle för överskådlig tid och 
möjliggöra ytterligare investeringar utöver de som redan har gjorts. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Vindkraftverk 
detaljplaneläggs inte och därför kan detta inte skrivas in i någon kommande 
detaljplan.  
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Utöver Miljö- och byggnämnden har alltså även Länsstyrelsen i Västra Götaland med 
tydlighet motsatt sig vindkraft i området och det senaste rättsliga utslaget författades av 
Mark- och miljödomstolen 16 februari 2016 (målnummer P 3653–15). I domen står det bland 
annat: Nämnden har bestritt bifall till yrkandet och därvid anfört bland annat följande. 
Platsen har karaktär av vidsträckt skogs- och lantbrukslandskap med stora kultur- och 
naturvärden. Naturvärdena består av våtmarker, sumpskog och nyckelbiotoper. 
Vindkraftverken skulle innebära en så negativ påverkan på områdets kultur- och 
rekreationsvärden att dessa skulle gå helt förlorade. Det finns även stora risker för att 
platsens naturvärden går förlorade, om verken uppförs och nya tillfartsvägar byggs över 
dessa känsliga områden. Härtill kommer att platsen inte är utpekad som ett prioriterat 
vindbruksområde.  

Ärendet bereddes aldrig prövningstillstånd av Mark och miljööverdomstolen.  

Kommentar: Noteras. Planen ändras inte i detta avseende eftersom det inte 
längre föreslås som vindkraftsområde i översiktsplanen. 

Liareds Änglaallians skriver dessutom under på att:  

• Minsta avstånd från tomtgräns till vindkraftsverk med hänsyn till buller, infraljud,  
skuggreflexer och dominerande intryck ska sättas till 10 gånger maxhöjden istället för 
föreslagna 800 meter. Vi måste ta hänsyn till utvecklingen; nu rör det sig inte längre 
om några pjäser på 80 meter utan verk högre än Kaknästornet – med råge. 
Riskavståndet måste justeras! 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Det är inte höjden på ett 
enskilt verk som motiverar ett större avstånd, utan källjudet från själva 
vindkraftverket. I takt med teknikutvecklingen har källjudet från moderna 
verk minskat. Källjudet från ett verk minskar också ju högre ett verk är på 
grund av att avståndet till marken nedanför ökar. Detta medför att högre 
verk inte är ett skäl till att ange ett längre minimumavstånd utifrån 
bulleraspekten. Det angivna skyddsavståndet i vindkraftsplanen är ett 
riktvärde som har legat till grund för bedömningen av lämpliga områden för 
vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att bedöma de faktiska 
förhållandena samt den upplevda störningen av en vindkraftsetablering i 
varje enskilt fall. 

Det går inte att hitta stöd i forskningen för att ett skyddsavstånd till bostäder 
på tio gånger maxhöjden är det mest optimala skyddsavståndet att tillämpa. 

• Högsta bullernivå mot tomtgräns ska sänkas till max 35 dB(a) då placeringarna är 
tysta naturområden med bakgrundsljud under 30 dB(A). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Ett minsta skyddsavstånd 
på 800 meter till bebyggelse bedöms generellt vara tillräckligt för att klara 
naturvårdsverkets riktvärde för buller från vindkraft på 40 dB(A) vid 
bostäder. Riktvärdet bedöms i sin tur vara tillräckligt för att inte orsaka 
allvarlig hälsopåverkan. En, för kommunen, generell skärpning av riktvärdet 
till 35 dB(A) skulle försvåra möjligheten till vindkraftsetableringar. 
Kommunen har istället valt att, för särskilda områden, tillämpa ett hårdare 
bullerkrav. Dessa områden är större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av, eller som inte ska påverkas av, stora exploateringar och som 
upplevs som tysta. Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva för den 
typ av friluftsliv och turism som efterfrågar ostördhet och tystnad. Dessa 
områden visas i översiktsplanen som så kallade ”Stora tysta och opåverkade 
områden”, i vilka bullerkravet för permanenta bullerkällor är satt till 30 
dB(A).  
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Om en etablering i en ansökan inte kan visa att en vindkraftspark skulle 
uppfylla krav på exempelvis buller, skugga och ljus kan ansökan inte bedömas 
gå i linje med vindkraftsplanen. Det angivna skyddsavståndet i 
vindkraftsplanen är ett riktvärde som har legat till grund för bedömningen av 
lämpliga områden för vindkraftsparker. Kommunen kommer fortsatt att 
bedöma de faktiska förhållandena samt den upplevda störningen av en 
vindkraftsetablering i varje enskilt fall.  

• Att högintensiv vit blinkande hinderbelysning ska bannlysas inom Ulricehamns 
kommun och istället ersättas med flygradar (OSAC microradar eller liknande). Gäller 
även existerande anläggning i Trädet. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. För att få använda sig av 
OCAS så krävs dispens från Transportstyrelsen då detta avviker från gällande 
föreskrifter. Eftersom Försvarsmakten är negativt inställd till OCAS ur 
flygsäkerhets- och sekretesshänseende ger inte Transportstyrelsen dispens för 
metoden. Ett krav enligt det som föreslås i yttrandet skulle alltså innebära att 
inga vindkraftverk över 150 meter kan etableras i kommunen.  

• Att vindkraftverk som rapporteras avge störande ljud begränsas till att vara 
operationella mellan 0800 – 1600 vardagar. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Kommunen kan inte ställa 
extrema krav utan extrema omständigheter. Det är ingen rationell lösning att 
kräva att verk ska vara operationella mellan 08-16. Om vindkraftverk eller 
parker inte uppfyller rätt bullernivå enligt myndigheters riktlinjer kommer de 
inte ges tillstånd.  

• Att korrekt mätning och riskbedömning görs för infraljudets på verkan av människors 
hälsa inom en radie av 30 km från vindkraftverkets placering.  
 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om att krav på max 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadstomt även gäller för lågfrekvent buller. 
För att kunna beräkna lågfrekvent buller krävs en ljudkälla med en position. 
Att låsa beräkningar av lågfrekvent buller till ett schablonmässigt avstånd är 
inte önskvärt då det kan innebära slöseri med resurser. Sådana beräkningar 
görs bättre i det specifika fallet då det istället går att anpassa avståndet till 
existerande och planerade bostäder.  
 
Att göra en ”korrekt mätning” av bullerpåverkan från en verksamhet innan 
den är i drift är inte möjligt. Allt upp till den punkten är beräkningar och 
modeller, med olika osäkerhet. Detta gäller även de standardiserade 
metoderna. Miljö- och byggnämnden kan i egenskap av tillsynsmyndighet 
kräva att uppföljande mätningar av lågfrekvent buller ska göras samt ställa 
krav på att åtgärder ska vidtas om det inkommer klagomål på ljudnivåerna. 
Länsstyrelsen ställer normalt sett krav på högsta tillåtna bullernivåer i 
tillståndsvillkoren.  

Detta torde innebära att området Ekesbo - Häggarpet - Sjögared inte heller ska komma i 
anspråk i kommande översiktsplan gällande vindkraft.  

Kommentar: Planen ändras inte i alla av yttrandets avseenden. Utifrån de 
kriterier som används i planen bedöms inte vindkraftsområdet Sjögared som 
olämpligt. Området plockas heller inte bort av någon annan anledning inför 
antagande.  
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För att boende och markägare i Liared ska kunna känna tillit och framtidstro efterlyser vi en 
skyndsam korrigering av vindkraftsplanen inför översiktsplanen för Ulricehamn 2040.  

Naturligtvis kan vi bistå er med ytterligare dokumentation i ärendet om så önskas. 

2.3.4 Nissans vattenråd 
Nissans vattenråd har beretts möjlighet att yttra sig över granskningsförslag och samtliga 
tillhörande handlingar gällande ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Vattenrådets 
styrelse har beslutat avstå att lämna yttrande i ärendet. 

 Kommentar: Noteras. 

2.3.5 Skanova 
TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra i detta skede av planarbetet.  

Skanova är den ledande leverantören av nät kapacitet för produkter inom bredband, 
mobiltelefoni och kabel-tv till teleoperatörer för dagen och framtidens slutkundtjänster i 
Sverige. Skanovas målbild är en effektiv telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens 
och minsta möjliga detaljreglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de 
möjligheter – i form av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En sådan marknad 
gynnar alla parter – grossister, operatörer och slutkunder.  

Skanova önskar att i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete 
påbörjas för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda 
hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare 
planprocess. 

 Kommentar: Noteras. 

2.3.6 Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på 
remiss ”Granskning Översiktsplan Samrådsredogörelse Ulricehamns Kommun 2017/647” 
och lämnar följande yttrade.  

Vattenfall Eldistribution önskar att ni här skriver Vattenfall Eldistribution i framtagna 
planhandlingar för frågor som avser elnätanläggningar och Vattenfall Vindkraft för frågor 
som gäller vindkraftanläggningar för att förtydliga vilket av Vattenfalls bolag som avses.  

Vattenfall Eldistribution noterar att kommunen tagit med Vattenfall Eldistributions 
önskemål som framförts i samband med samrådet i uppdaterade planhandlingar.  

Vattenfall Eldistribution har inget ytterligare att tillföra i nuläget. 

Kommentar: Planen ändras genom ett förtydligande om vilket av 
Vattenfalls bolag som avses där så är lämpligt. 

2.4 Grannkommuner 

2.4.1 Herrljunga kommun 
Det inkomna yttrandet innefattar även sådant som inte utgör synpunkter på planförslaget, 
såsom information riktad till den egna organisationen. Av redaktionella skäl har yttrandet 
därför kortas ner i granskningsutlåtandet och enbart de delar som utgör synpunkter på 
översiktsplanen samt mark- och vattenanvändning redogörs för nedan.  
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Yttrande  
Sammanfattande synpunkter  

Utöver vad som framförts i samrådsyttrandet vill Herrljunga kommun förtydliga att om det 
blir aktuellt med vindkraftsutredningar i nära anslutning till kommungränsen mellan 
Herrljunga och Ulricehamn är Herrljunga kommun angelägna om en nära samverkan mellan 
kommunerna. 

 Kommentar: Noteras. 

2.4.2 Borås stad 

Kommunstyrelsens beslut  
Att översända granskningsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun.  

Kommentar: Noteras. 

Ärendet i sin helhet  
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun tog 25 februari 2021 beslut om granskning av 
ny kommunövergripande översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Ett första förslag av den nya översiktsplanen var ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 
2020. Kommunen presenterar nu ett bearbetat förslag i en granskning.  

Borås Stad svarade på samrådet och alla synpunkter som lämnades under samrådet är 
bemötta i en samrådsredogörelse.  

Borås Stad har inga synpunkter och vill härmed önska Ulricehamns kommun lycka till med 
det fortsatta arbetet och ser fram emot fortsatt gott samarbete. 

 Kommentar: Noteras.  

2.4.3 Tranemo kommun 
Tranemo kommun har tagit del av Ulricehamn kommuns översiktsplan, granskningsversion 
och ser positivt på förslaget.  

Tranemo kommun lämnade synpunkter under samrådsförfarandet och har inga ytterligare 
synpunkter att tillägga men vill göra kommunen uppmärksam på att Tranemo kommun nu 
påbörjar processen med en ny översiktsplan samt en reviderad vindbruksplan och ser vikten 
av att kommunerna har samsyn gällande de mellankommunala värdefulla områdena 
Komosse och Torpa/Hofsnäs.  

 Kommentar: Noteras.  

Tranemo, Ulricehamns och Gislaveds kommuner har i samverkan gått med i att 
medfinansiera till LONA-projektet för en cykel- och vandringsled mellan Lassalyckan och 
Isaberg, via Ljungsarp. Projektet har fått beviljat stöd genom LONA. I översiktsplanen finns 
inte sträckan utpekad för en vandrings- och cykelled.  

 Kommentar: Planen kompletteras så att den leden som yttrandet avser syns 
i kartan för Fritid och friluftsliv.   

2.4.4 Jönköpings kommun 
Jönköpings kommun har 2020-03-23 lämnat ett samrådssvar angående Översiktsplan 
Ulricehamn 2040. Översiktsplanen är nu på granskning mellan 8 mars och 16 maj 2021.  
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Jönköpings kommuns synpunkter i samband med samrådet har tagits tillvara i det fortsatta 
arbetet på ett tillfredsställande sätt. 

 Kommentar: Noteras.  

2.5 Kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun 

2.5.1 Ulricehamns Energi AB 

Inledning 
a. Under ”Lokala styrdokument” och ”Planeringsunderlag” nämns avfallsplanen som 

dokument i arbetet. Det bör förtydligas att det är ”Regional avfallsplan” som avses.  

Kommentar: Planen kompletteras så att det framgår att det är Regional 
avfallsplan som avses. Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med 
framtagande av översiktsplanen och ansvarar för att informationen om 
teknisk försörjning stämmer. 

Markanvänding 
a. Under ”Teknisk försörjning- VA och avfall” (även under ”7. Utforska kartan”) anges 

att ett reningsverk finns på återvinningscentralen Övreskog. Detta bör tas bort eller 
förklaras tydligare vad som avses. 

Kommentar: Planen kompletteras så att det tydligare framgår vad som 
avses med detta reningsverk. Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med 
framtagande av översiktsplanen och ansvarar för att informationen om 
teknisk försörjning stämmer. 

b. Under ”Teknisk försörjning- VA och avfall” och lagret ”Avfallshantering generellt” 
står:  

i. ”För insamling av förpackningar och returpapper gäller producentansvar [...]”. 
Där kan vi stryka ordet ”returpapper” då det kommer vara kommunens ansvar 
framöver.  

Kommentar: Planen ändras genom att ”returpapper” tas bort från 
formuleringen. Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med framtagande av 
översiktsplanen och ansvarar för att informationen om teknisk försörjning 
stämmer. 

ii. ”ny regional eller kommunal avfallsplan ska tas fram”. En ny regional plan har 
tagits fram.  

Kommentar: Planen kompletteras så att det framgår att regional 
avfallsplan nu finns. Ulricehamns Energi AB är med i arbetet med 
framtagande av översiktsplanen och ansvarar för att informationen om 
teknisk försörjning stämmer. 

2.6 Övriga synpunkter 
Här samlas de yttranden som inte bedöms rymmas inom ramen för översiktsplanen.  
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2.6.1 Privatperson 481 
Vi har bott i X sedan 2004 och har nu i februari månad först fått vetskap om att det troligen 
kommer att byggas vindkraftverk på strax över 1000 meter från vår tomt. Vi har inte haft 
någon chans att yttra oss i ärendet och detta tycker vi är fruktansvärt fel. Hade vi haft en 
chans att överklaga denna plan i rimlig tid så hade vi definitivt gjort detta. Vi har ändå 
skickat in överklaganden men som hittills bara lett till avslag där man kör över oss både från 
Länsstyrelse och Eolus Vind. Vi har valt att bo som vi gör just på grund av att det alltid är så 
tyst och lugnt runt omkring oss med områden att vandra i och där vi lever ostört ihop med 
djur och natur. Vi vill alltså att ni politiker hjälper oss att få detta bygglov upphävt som 
dessutom inte ens baseras på de vindkraftverk som nu är tänkta att byggas. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas 
inte som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll utan på 
ett specifikt ärende som inte hanteras i översiktsplanen. 

2.6.2 Privatperson 482 
Trafik i Köttkulla samhälle:  

Trottoarer längs med genomfartslederna, för att öka gångtrafikanternas säkerhet - särskilt 
med hänsyn till skolpendlande barn och ungdomar. Lämpliga anordningar för att säkerställa 
att hastigheten hålls inom de lagliga gränserna, samt att tillbörligt företräde ges gående vid 
övergångsställen (t.ex. upphöjda övergångsställen). 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas 
inte som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll eller 
berör en fråga som ryms inom ramen för en översiktsplan. 

2.6.3 Privatperson 483 
Varför inte bygga ny högstadieskola vid Hester. Där byggs just nu ett nytt bostadsområde och 
nya barnfamiljer flyttar in. Även ett generationsskifte med fler barnfamiljer i villaområdena 
däromkring. Det finns även en nybyggd förskola där. Så varför inte planera för att 
högstadieskola även där. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende eftersom det avser en 
fråga som inte hanteras inom ramen för översiktsplanen utan är ett separat 
uppdrag. 

2.6.4 Privatperson 484 
Önskar sänkt hastighet på grusvägen från Fästeredssund till Sjörred, förbi golfbanan. Hårt 
trafikerad väg sommartid ihop med hästtrafikanter, golfare och branta kurvor bådar för 
olycksrisk. 

Kommentar: Planen ändras inte i detta avseende. Denna fråga behandlas 
inte som ett yttrande då det inte är en synpunkt på planens innehåll eller 
berör en fråga som ryms inom ramen för en översiktsplan. 
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Utställt förslag till översiktsplan (ÖP) för Ulrice-
hamns kommun 
Handlingar saknar datering, webbgränssnitt granskat 2021-03-08 till 2021-04-19. 
 

Inledning 
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och byggla-
gen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäl-
ler Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare 
planeringsskede.   
 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om: 
 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
(MB), 
 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. 
MB inte följs, 
 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB, 
 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till män-
niskors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 
 
För att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat 
synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttran-
den över planförslaget har inkommit från Statens geotekniska institut och 
Trafikverket. Försvarsmakten har meddelat att man avstår från att yttra sig i 
detta skede. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, som avgav synpunkter vid samrådet, bedö-
mer att planförslaget inte medför sådana konsekvenser för den mellankom-
munala samordningen över länsgränsen att man behöver yttra sig vid denna 
granskning.  
 
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då 
den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det 
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anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL). På så sätt ska kommunen, 
Länsstyrelsen och den som vill undersöka möjligheterna till en ändrad 
mark- och vattenanvändning i Ulricehamns kommun få samlad tillgång till 
kommunens och statens ställningstaganden.  
 
Av granskningsyttrandet framgår om Länsstyrelsen anser att de föreslagna 
lokaliseringarna är lämpliga med hänvisning till PBL 11 kap. 10 § enligt 
ovan. När en ändrad markanvändning berör riksintresse är en fortsatt an-
passning av ny bebyggelse ofta nödvändig, genom placering och utformning 
av densamma, för att undvika påtaglig skada på riksintresset. När Länssty-
relsen bedömer att fortsatt anpassning är särskilt viktig vid detaljplan och 
bygglov framgår det av yttrandet. 
 

Samlad bedömning 
I och med att detta planförslag antas kommer dagens översiktsplan i fyra de-
lar att vara samlad i en plan. För såväl aktualitet som överskådlighet bedö-
mer Länsstyrelsen att det är mycket bra att en sådan total översyn genom-
förs nu. Översiktsplanen kommer att utgöra ett bra underlag för kommunens 
framtida ställningstaganden i markanvändningsfrågor, när den läses med 
Länsstyrelsens invändningar och andra synpunkter som redovisas i detta ytt-
rande.  
 
Det återstår för kommunen att utforma ett sätt att redovisa Länsstyrelsens 
synpunkter i sak för varje klickbart område i markanvändningskartan, då 
granskningsversionens hänvisning till samrådsredogörelsen inte kan återan-
vändas. Här bör användarvänligheten sättas främst.  
 
 

• Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen inte helt tillgodoses.  
 

• Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att 
MKN enligt 5 kap. MB följs. 

 
• Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära 

läge som föreslås i översiktsplanen är lämplig. 
 

• Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområ-
den och som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämp-
ligt sätt. 

 
• Länsstyrelsen bedömer inte att planen kommer att medföra sådan ne-

gativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken 
för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare plane-
ringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. 
PBL. Detta förutsätter dock att kommunen följer de rekommendat-
ioner som översiktsplanen lyfter fram, samt att Länsstyrelsens syn-
punkter inför och vid genomförande beaktas. 
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Länsstyrelsen bedömer att vissa områden inom strandskydd, som inte är 
LIS-utpekade, är olämpliga för exploatering.  
 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder 
enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Riksintressen 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB) 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för totalförsva-
ret. Försvarsmakten har meddelat Länsstyrelsen att man inte lämnar något 
skriftligt yttrande. 

Naturvård (3 kap. 6 § MB)  

Brunnsnäs (NRO 4160) 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget fullt utbyggt kommer att medföra påtag-
lig skada på riksintresset. Se områdesbeskrivning för motiv.  
 
Avgränsning av tätort 
Det finns för riksintresset väsentliga naturområden inom de områden som 
kommunen pekar ut som tätort. Där en antagen detaljplan finns är frågan om 
riksintresse vanligen avgjord. Där detaljplan inte finns får avgörandet om 
vilken exploatering som är möjlig göras när detaljplan väl tas fram. Länssty-
relsen har inte granskat förslaget med avseende på påverkan på riksintresse 
inom tätortsområden, såsom de är redovisade med brun färg i karta. Se även 
nedan under rubrik Redovisning av tätort. 

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 

Brunnsnäs (FO 46) 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget fullt utbyggt kommer att medföra påtag-
lig skada på riksintresset. Se områdesbeskrivning för motiv.  

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för kulturmiljö-
vården. För centralorten Ulricehamn behöver undersökningar av lokala vär-
den och kumulativa effekter inom riksintresseområdet undersökas i den en-
skilda detaljplanen, eller hellre föregås av en fördjupad översiktsplan eller 
ett planprogram.   
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Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresse för kommunikat-
ioner.  

Riksintresse Natura 2000 (4 kap. 8 § MB) 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget tillgodoser riksintresset. Där en antagen 
detaljplan finns är frågan om riksintresse vanligen avgjord. Där detaljplan 
inte finns får avgörandet om vilken exploatering som är möjlig göras när de-
taljplan väl tas fram. Länsstyrelsen har inte granskat förslaget med avseende 
på påverkan på riksintresse inom tätortsområden, redovisade med brun färg i 
karta. Se även nedan under rubrik Redovisning av tätort. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 
kap. MB kan följas, under förutsättning att vissa justeringar görs gällande 
felaktig redovisning och att kommunen i det enskilda fallet kan visa att 
MKN vatten kan hållas enligt nedan.  
 
Korrekt status kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 
Uppgifterna för Åsunden anges felaktigt till god status, men ska vara måttlig 
ekologisk/ej god kemisk status. Inför antagande behöver samtliga vattenfö-
rekomster kontrolleras och rättas vid behov.  
 
Redovisningen når inte den detaljeringsgrad som krävs för att Länsstyrelsen 
i ÖP helt ska kunna avgöra om förslaget är lämpligt. Därför återstår ett visst 
utredningsarbete inför ny bebyggelse för att slutgiltigt bevaka att lokali-
seringen inte leder till en försämrad status.    
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som 
föreslås i översiktsplanen är förenlig med miljöbalken.  
 
Områdena Brunnsnäs och Skottek-Granhagen, som vid samrådet var utpe-
kade som LIS-områden, är inte längre det. Delar av de föreslagna exploate-
ringsområdena berörs dock fortsatt av strandskydd. Se under områdessyn-
punkter nedan, för Länsstyrelsens bedömning av utredningsläget.  
 
Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvänd-
ning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.  
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion  
Länsstyrelsen bedömer att planen inte kommer att medföra några sådana 
problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
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översvämning eller erosion, att det i ett senare planeringsskede ska ge Läns-
styrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL, under förutsättning att 
kommunen beaktar följande inför genomförande av planen: 
 
Farligt gods 
Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna förändringarna kan genomföras 
med hänsyn till transporter av farligt gods. För de fall där avståndet är 
mindre än 150 meter till led för farligt gods behöver dock en mer detaljerad 
riskbedömning göras i samband med detaljplanen. Det betyder att en över-
siktlig värdering av de lokala förhållandena räcker inledningsvis, för att med 
denna som grund avgöra om en fördjupad analys är nödvändig.  
 
Förorenad mark 
Redovisningen av potentiellt förorenade områden har tillkommit i gransk-
ningshandlingen och pekar på behovet av att särskilt uppmärksamma tre 
områden inför detaljplan och bygglov: 
 

• Fotåsen/Brunn 
• Bergsäter etapp 2 
• Skattegården Nolhagen. 

 
Översvämning och skyfall 
Planen har utvecklats sedan samrådet och är delvis tillräcklig som underlag 
för fortsatt planering och genomförande. Höga flöden i vattendrag, höga ni-
våer i sjöar och lokala skyfall bör planeringstekniskt hållas isär, även om de 
kan sammanfalla – detta framgår inte tydligt i planen. Vid all ny bebyggelse 
behöver dessa frågor därför utredas med en högre detaljeringsgrad än i ÖP. 
 
Risken för skador på den byggda miljön  
Det ska sedan år 2018 framgå av översiktsplanen hur stora riskerna för över-
svämning, ras, skred och erosion är idag, vilka värden som är hotade och 
hur riskerna ska minskas. Som stöd för denna riskbedömning har Länssty-
relsen tagit fram publikationen Riskanalyser i ÖP. Kommunen bör i sitt lö-
pande översiktsplanearbete inarbeta sin analys och låta den ligga till grund 
för beslut om markanvändning.  
 

Områdessynpunkter 
Brunnsnäs med anslutande ej detaljplanelagt område i norr 
Skada på riksintresse för naturvård och friluftsliv kommer sannolikt att upp-
stå vid en exploatering, inklusive den del av tätorten Ulricehamn som är be-
lägen söder om Brunnsbäcken. I området återfinns bland annat en större 
sammanhängande betesmark, flertalet särskilt skyddsvärda träd samt alléer. 
Herrgårdsmiljön har en hög koncentration av värden för friluftslivet, mani-
festerade av riksintressena. Översiktsplanen saknar en tillräckligt djupgå-
ende inventering av värdena med åtföljande analys av exploateringens kon-
sekvenser. En samlad bedömning där även jordbruksmark, strandskydd och 
kommunens egna identifierade gröna samband beaktas, stärker bilden av att 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/riskanalyser-i-op.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/riskanalyser-i-op.html
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en exploatering med omkring 500 föreslagna bostäder inte är möjlig utan 
påtaglig skada, med hänsyn till de motstående intressen som finns i området.  
 
Skottek-Granhagen 
En exploatering för bostäder kan komma att skada riksintressena för natur-
vård och friluftsliv. Någon naturvärdesinventering ligger inte till grund för 
förslaget, men det står klart att området utgörs av lövrik skogsmark som i 
riktning mot stranden gränsar till ett jordbrukslandskap rikt på naturvårdsin-
tressanta företeelser såsom skyddsvärda träd, betesmarker och kantzoner. 
De är alla exempel som kan inordnas under begreppet riksvärden. Området 
är även utifrån sin närhet till cykelvägar och turistanläggningar i Åsundens 
närhet viktigt för friluftslivet.  
 
Merparten av Skottek-Granhagen omfattas av strandskydd, ett förhållande 
som ovanstående förutsättningar ska ses emot. Bebyggelsen i väster är gles 
och Länsstyrelsen bedömer att den inte utgör en sådan avskiljande exploate-
ring som kan vara ett stöd för upphävande av strandskyddet. Översiktspla-
nen visar inte heller att området är så avgörande för kommunens bostadsför-
sörjning att det därför föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyd-
det. 

Sjögunnarsbo 
Området består av två delar med samma ortsnamn, Nya bostäder S, respek-
tive Utredningsområde S.     
 
Nya bostäder Sjögunnarsbo 
Området kan exploateras för bostäder under förutsättning att planens rekom-
mendationer om utredning och hänsyn följs, samt att lövskogs- och hag-
marksmiljöerna bevaras. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för 
naturvård och är omkring 8 hektar stort. Med den anpassning till motstående 
intressen som behövs, är det troligt att det finns plats för färre än de omkring 
100 bostäder, som sägs i planen.  
 
Utredningsområde Sjögunnarsbo 
Kommunen pekar ut området som ett framtida utredningsområde och någon 
ändrad markanvändning är inte föreslagen. Utpekandet saknar därför en 
konsekvensbeskrivning och utpekandet i ÖP kan inte ses som ett av stegen i 
en process där en prövning sker om området är lämpligt för någon form av 
exploatering. Registrerade värden och de formella skydd som området be-
rörs av indikerar att en utredning i nästa översiktsplan är nödvändig. Detta 
för att avgöra om en exploatering alls är lämplig och för att göra en eventu-
ell detaljplaneprocess effektiv och rimligt förutsägbar.  
 
Ur ett demokratiskt perspektiv kan det fylla en viss funktion att kommunen 
som ett undantag redovisar sin framtida politiska vision i planen utan någon 
utredning, men alltså inte utifrån motstående allmänna intressen. 
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga all-
männa intressen 
 
Strandskyddade områden 
För att kunna utnyttja strandskyddade områden för exploateringar krävs att 
det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB. Det ställs stora krav på ut-
redning av alternativa lägen, om tätortsutveckling ska komma ifråga som 
särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har 
de senaste åren meddelat flera vägledande domar1 gällande upphävande av 
strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5, angeläget allmänt intresse, 
och antagande av nya detaljplaner.  
 
MÖD har genom dessa domslut förtydligat praxis, där avgörandena pekar på 
att det krävs ytterligare utredningar, även där angelägna allmänna intressen 
finns. Av domarna framgår att kommunen redan i översiktsplanen behöver 
utreda alternativa lokaliseringar, i första hand utanför och i andra hand inom 
strandskyddat område. För att bekräfta att översiktsplanens lokaliseringsför-
slag är lämpligt kan en placeringsutredning och möjligheter till alternativa 
utformningar inom området behöva hanteras i kommande detaljplanearbete.  
 
I förslaget till ny översiktsplan föreslår kommunen exploatering inom 
strandskyddat område i Brunnsnäs och Skottek-Granhagen, samt för verk-
samhetsområdet Ubbarp. Länsstyrelsen bedömer att:  
 

• Det utifrån nu kända förutsättningar inte finns särskilda skäl för upp-
hävande inom dessa områden.  

• Att översiktsplanen inte innehåller en sådan redovisning av alterna-
tiva lokaliseringar utom eller inom strandskydd som krävs för ett 
stöd för exploateringen i ÖP.   

 
Vid Ubbarp berörs de västra delarna av förslaget av strandskydd. Länssty-
relsen bedömer inte att det specifika ytbehovet är utrett eller att den jämfö-
relse med Hössnamotet som kommunen gör är tillräcklig för att visa att be-
hov finns och att alternativ saknas. Utredningsnivån är inte tillräcklig för att 
lokaliseringsfrågan ska kunna anses utredd i översiktsplanen.  
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen kan gå vidare med en utredning för 
att besvara frågan om det föreligger särskilda skäl för att upphäva strand-
skyddet eller ge dispens från detsamma i Nya bostäder Lilla Skottek etapp 2. 
 
Jordbruksmark 
Kommunen har sedan samrådet år 2020 utvecklat sin generella beskrivning 
av hur jordbruksmark kan användas för bebyggelse och solcellsanlägg-

 
1 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17. 
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ningar. Länsstyrelsen bedömer dock, mot bakgrund av rättsläget, att en loka-
liseringsutredning där huvudalternativen motiveras genom en jämförelse 
med andra, geografiskt preciserade lokaliseringar inte är genomförd.  
 
Det utredningsstöd som krävs enligt MB 3 kap. 4 § för att ta brukningsvärd 
jordbruksmark i anspråk för annan användning saknas därför i översiktspla-
nen. Utredningsbehovet omfattar både jordbruksmarkens förutsättningar för 
avkastning i form av råvaror och dess funktion för kulturella ekosystem-
tjänster, såsom rekreationsvärde i kulturlandskapet för exempelvis friluftsli-
vet.  
 
Vid anläggning av solceller på jordbruksmark ska ett samråd ske med Läns-
styrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Vindbruk 
Efter samrådet har planen omarbetats, med flera nya områden utpekade för 
vindkraft. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att finna plat-
ser som är möjliga för vindkraft i översiktsplanen. Länsstyrelsen bedömer 
att de föreslagna områdena är lämpliga för vindkraft och att det inom den 
fortsatta utredning som föregår uppförande av nya verk finns utrymme att 
hantera de återstående och mer detaljerade frågor, som beskrivs redan här i 
planförslaget.  
 
Redovisning av tätort 
Nya bostäder respektive verksamheter är redovisade med gul och blå färg i 
markanvändningskartan. Befintliga tätorter är redovisade med brun färg. 
Gränsdragningen för befintliga tätorter är gjord så att relativt stora områden 
som inte är bebyggda i tätorternas utkanter är redovisade med brun färg. Ett 
exempel på ett sådant område som vid en översiktlig kartanalys inte är be-
byggt eller detaljplanerat är området runt doktorsvillan vid Ulricehamns 
tätort, ett annat är de norra delarna i Blidsberg.  
 
Länsstyrelsen finner ingen uppgift om hur denna avgränsning är utförd eller 
någon princip för när ett område för ny bostadsbebyggelse bedöms ligga 
inom tätort (brun, exploatering vanligen kallad förtätning) eller är ett nytt 
område (gul). Länsstyrelsen har inte bedömt områden i tätortsperiferilägen 
redovisade med brun färg som förslag till ny bebyggelse. Utredning av 
lämpligheten i att tätorter expanderar snarare än förtätas, exempelvis genom 
ianspråktagande av jordbruksmark i randzon, är därför inte genomförd i 
denna översiktsplan, utan behöver avgöras i ett senare skede. Länsstyrelsen 
läser planförslaget på traditionellt sätt och bedömer utpekade förslag till 
ändrad markanvändning, såsom de redovisas med gul respektive blå färg i 
förslaget.  
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§  
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2022 
Dnr 2021/510 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 899 kr/timme 
och en grundavgift på 1 899 kr.  
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från 
Direktionens sammanträde 2021-09-03 § 49. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå 
medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 
2022 enligt bilaga. Den nya taxan börjar gälla från 2022-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-07 från kanslichef 
2 § 49 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
3 Taxa myndighetsutövning 2022 för SÄRF 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 899 kr/timme 
och en grundavgift på 1 899 kr.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-07 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2022 
Diarienummer 2021/510, löpnummer 31/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 899 kr/timme 
och en grundavgift på 1 899 kr.  
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från 
Direktionens sammanträde 2021-09-03 § 49. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå 
medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 
2022 enligt bilaga. Den nya taxan börjar gälla från 2022-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2021-09-03 § 49. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2022 enligt bilaga. Den 
föreslagna taxan innebär en höjning om 1,9%.  Den nya taxan börjar gälla från 2022-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 § 49 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2 Taxa myndighetsutövning 2022 för SÄRF 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
 
 
 
 

Lena Brännmar 
Kanslichef 
Kanslifunktionen 
Kommunledningsstaben 
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Innehåll 
 

1 Myndighetsutövning 
 

Taxorna gäller fr o m 2022-01-01 

 

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

 

 
Tjänster avseende Myndighetsutövning 

 

 
Taxa 2022 

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 899 kr 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 899 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 899 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 899 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 899 kr 
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Näringslivsstrategi 2022 - 2025 
Dnr 2021/671 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Näringslivsstrategi för 2022–2025 antas.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en 
kommunikationsplan för Näringslivsstrategin 2022–2025. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommuns näringslivsstrategi 2022–2025 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i 
kommunen. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022–
2025. Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för 
Ulricehamns kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän vid bland annat 
dialogmöten och workshopar under 2021.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-30 från kommunchef 
2 Näringslivsstrategi 2022-2025 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivsstrategi för 2022–2025 antas.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en 
kommunikationsplan för Näringslivsstrategin 2022–2025. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-30 

Tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi 2022 – 2025  
Diarienummer 2021/671, löpnummer 4424/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivsstrategi för 2022–2025 antas.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en 
kommunikationsplan för Näringslivsstrategin 2022–2025. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommuns näringslivsstrategi 2022–2025 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i 
kommunen. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022–
2025. Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för 
Ulricehamns kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän vid bland annat 
dialogmöten och workshopar under 2021.   
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommuns näringslivsstrategi 2022–2025 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i 
kommunen. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022–
2025. Bakom näringslivsstrategin står Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn AB.  
 
Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som har relevans för näringslivets 
förutsättningar i kommunen och måste ses som en del i den helheten. Näringslivsstrategin 
innehåller fyra strategiska fokusområden som tillsammans bidrar till ett starkt företagsklimat 
och till kommunens tillväxt. Syftet är att nå målet med ett välmående näringsliv samt en 
arbetsmarknad i balans. Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan 
representanter för Ulricehamns kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän vid 
bland annat dialogmöten och workshopar under 2021. 
Beslutsunderlag 
1 Näringslivsstrategi 2022-2025 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 
 

 
Gustaf Olsson 

 
Camilla Palm 

Kommunchef VD Näringsliv Ulricehamn AB 
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1 Bakgrund 
Ulricehamn är en attraktiv småstad som har en unik geografisk placering med närhet till flera 
regionhuvudstäder och med god infrastruktur. Kommunen präglas av ett starkt 
entreprenörskap och diversifierat näringsliv.  Textil och knallebygden är en stor del av det 
historiska arvet. Tillverkningsindustri och byggindustri/byggbolag är idag starka branscher. 
Besöksnäringen växer och är central för Ulricehamns utveckling. Majoriteten av bolagen i 
kommunen är små och medelstora företag. Det finns många nära samarbeten mellan bolagen 
i kommunen och närområdet. Många har idag en god tillväxt. Det är låg arbetslöshet och en 
utmaning är att hitta rätt kompetens. Det är en större utpendling av arbetskraft ut ur 
kommunen än inpendling. Ulricehamn har ett starkt föreningsliv som påverkar kommunens 
attraktivitet både för boende, besökare och företagare. 

Regionala samarbeten finns i Sjuhäradsregionen bland annat i form av Business Region 
Borås, Turistrådet Västsverige, IUC, Connect Väst och Inkubatorn. 

Det finns idag styrdokument som också berör näringslivsarbetet och som man i arbetet 
behöver ta hänsyn till, det är bland annat: 

Översiktsplanen 

Kommunens övergripande vision  

Borås regionens regionala utvecklingsstrategi (BRUS:en)  

Kommunens budget (med mål) 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram. 

Kommunala bolags ägardirektiv. 

 

2 Syfte 
För att få en tydlig styrning i näringslivsarbetet behövs tydliga mål, aktiviteter och 
indikatorer för uppföljning. Näringslivsfrågorna är hela kommunens ansvar där kommunen 
och dess bolag tillsammans med näringslivet driver Ulricehamns utveckling.  

Syftet med näringslivsstrategin är att få en tydlighet i prioriteringar och målsättningar för 
näringslivsutvecklingen i Ulricehamn.  Strategin styr kommunens prioriteringar och budget. 
Arbetet ska även präglas av ett hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv.  

Tillsammans med en vision för Ulricehamn kommun kommer arbetet inom 
näringslivsutveckling ytterligare stärkas. Det ger synergier i hela kommunen, god tillväxt och 
ett bra företagsklimat. 
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3 Mål 
Att ha ett bra företagsklimat är ett mått på hur kommunen uppfattas av företagen. 
Företagsklimat mäter både upplevd och uppfattad service. Vi har därför bestämt oss för att: 

 Ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun. 

3.1 Indikator 
 Sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat1 skall 

årligen öka och 2025 vara minst 3.8 av maximala 6,0 (2021 :3,22) 

För att nå ett bättre företagsklimat är näringslivsstrategin uppdelad i fyra fokusområden: 

1. Kommunens service och bemötande 

2. Tillväxt för befintligt näringsliv 

3. Entreprenörskap och nyföretagande 

4. Nyetableringar 

4 KOMMUNENS SERVICE OCH BEMÖTANDE 
Företagen i Ulricehamn möter kommunen på olika sätt genom information, dialoger, 
myndighetsutövning och samverkan. Alla möten med kommunen skall präglas av ett 
lösningsorienterat förhållningssätt och en sammanhållen kommun.  

Att företagen får en tydlig, transparent och tillgänglig information om kommunens olika 
verksamheter och processer är centralt.  

Det vanligaste mötet som företagen har är genom kommunens myndighetsutövning. 
Ulricehamn har NKI 69 i SKRs mätning Öppna jämförelser Företagsklimat2 vilket är ett 
resultat som vi inte är nöjda med.  

4.1 Indikator  
 Ulricehamns totala NKI i SKRs mätning skall kontinuerligt öka och år 2025 vara 

minst 75. 

 
1 Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat mäter kommunens företagsklimat genom en enkät till ett 
urval av kommunens företag. Enkäten består av ett antal frågor där respondenterna får ge betyg 1–6 på ett antal 
frågor kopplade till näringslivets förutsättningar i Ulricehamn. Den övergripande frågan ”Vilket sammanfattande 
omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen” är den enskilda frågan som viktas tyngst i svenskt näringslivs 
årliga ranking.  
2 Sveriges kommuner och regioners mätning Öppna Jämförelser Företagsklimat (Insiktsmätningen) mäter 
kommunens service inom 7 olika myndighetsområden (Räddningstjänst, Bygglov, Markupplåtelse, Milj och 
Hälsoskydd, Livsmedelstillsyn, Serveringstillstånd och Upphandling). Företag som har haft ett ärende inom 
någon av dessa områden får gradera kommunens service 1–10 som sedan omvandlas till ett Nöjd Kund Index 
mellan 1–100. Snitt i Sverige, där 189 kommuner deltar, för 2020 är NKI 74  
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4.2 Aktiviteter  
 Kommunens vision och arbete med näringslivsfrågor skall tydliggöras internt och 

externt. 

 Regelbundna dialoger mellan företagen, kommunen och kommunens bolag skall 
genomföras för att tydliggöra förväntan och roller. 

 Kommunens service och bemötande skall kontinuerligt förbättras genom kvalitativa 
dialoger, utbildningar i värdskap, samverkan och förvaltningslagens 
serviceskyldighet.  

 Kommunens myndighetsutövning skall präglas av hög service och tillgänglighet samt 
transparenta processer. Samordning mellan kommunens olika delar skall 
eftersträvas. 

 Information och dialoger skall präglas av ett lösningsorienterat förhållningssätt. 

5 TILLVÄXT FÖR BEFINTLIGT NÄRINGSLIV 
Det befintliga näringslivet är en viktig resurs för hela Ulricehamns kommun, det är här de 
flesta nya arbetstillfällena i Ulricehamn skapas.  Ulricehamns näringsliv präglas av 
tillverkningsindustri och byggindustri/byggbolag. Besöksnäringen ökar men har med 
pandemin fått utmaningar med gästnätter och personalbrist. Ulricehamn har en levande 
stadskärna som klarat sig bättre än jämförbara stadskärnor under pandemin och man har 
idag ett handelsindex på 92 på kommunnivå. 

Kommunen måste vara attraktiv för både boende, företag och besökare och detta påverkar 
både tillväxt och välfärd.  Ulricehamns kommun kan påverka företagens tillväxt och 
utveckling på flera olika sätt där en tydlig samhällsbyggnadsprocess med tillgänglig mark och 
lokaler är en viktig faktor. Kompetensförsörjningen hos företagen behöver tryggas genom 
goda relationer med utbildningssystemet och de företag som vill växa genom att sälja sina 
tjänster till kommunen skall få en tydlig och transparent upphandlingsprocess.  

5.1 Indikator 
 Ulricehamns arbetsmarknad skall öka med 200 arbetstillfällen per år. 

 Totala nettoomsättningen för företagen i Ulricehamn skall årligen öka. Idag har 
aktiebolagen i kommunen en nettoomsättning på 14 260 822 tkr. 

 Antalet genomsnittliga inlämnade anbud per upphandling ska öka. 

 Ulricehamn skall öka sina poäng i tidningen Fokus mätning ”Här är det bäst att bo” 
(2021: 273 poäng. Placering 97)  

 Ulricehamns kommun ska ha 2025 nått ett handelsindex på 95. 
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5.2 Aktiviteter 
 En ökad samverkan mellan civilsamhället, kommunen och näringslivet för att öka 

attraktiviteten som boendekommun. 

 Samverkan skall öka mellan Näringsliv Ulricehamn AB, företagen och Ulricehamns 
kommun avseende näringslivets kompetensbehov. 

 Samverkan skall öka mellan näringslivet och befintliga skolor, yrkeshögskolor och 
närliggande högskolor och universitet för att tydligare möta framtidens 
kompetensbehov. 

 Kommunens samhällsbyggnadsprocess skall bli tydligare för att möjliggöra tillväxt av 
befintligt näringsliv samt möjliggöra produktion för attraktiva boenden. 

 Tillgången till mark för bostäder och verksamhetsmark skall öka.  

 Kommunens upphandlingsprocess för både LOU och direktupphandlingar skall bli 
tydligare för att öka företagens möjligheter att göra affärer med Ulricehamns 
kommun.  

 En ökad samverkan mellan kommun och näringsliv för att påverka en förbättrad 
infrastruktur för att skapa en bra och lättare arbetsmarknadspendling. 

 Aktivt arbeta för ett levande centrum och nya områden för handel. 

6 ENTREPRENÖRSKAP OCH 
NYFÖRETAGANDE 

Nyföretagande och entreprenörskap är centralt för tillväxt av nya företag i Ulricehamn. Här 
har skolan en central roll för att skapa ett intresse för entreprenörskap. Samarbete ska ske 
med innovationssystemet så att nya företag får möjlighet att ta del av regionala stöd. För de 
individer som vill påbörja en ny karriär som egenföretagare skall det finnas stöd och 
rådgivning. 

6.1 Indikatorer 
 2025 skall nyföretagandet i Ulricehamn ha ökat till över 9,0 (Sv Näringsliv 2021: 

8,27/1000 invånare). 

 Antalet företagsamma personer i Ulricehamn ska till 2025 ha ökat till en nivå över 
15,0% (Sv Näringsliv 2021: 14,49%).  
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6.2 Aktiviteter 
 Ung Företagsamhet skall erbjudas på gymnasiet och på samtliga program. 

 Företagsstart Sjuhärad skall gemensamt med kommunen verka för att öka 
nyföretagandet.  

7 NYETABLERINGAR 
(Not Nyetablering: Att man köper mark eller startar upp verksamhet i kommunen.) 

Ulricehamn är en attraktiv småstad som har ett unikt regionalt läge som attraherar nya 
etableringar inom logistik, handel och besöksnäring. 

För de företag som vill etablera sig i Ulricehamn skall det finnas en tydlig process för 
integrering och onboarding. Det skall vara lätt att komma in som ny företagare i Ulricehamn.  

7.1 Indikatorer   
 Ulricehamns kommunala förvaltning med bolag och näringslivet skall 2025 bidragit 

till 30 nyetableringar. 

 Ulricehamn kommunala förvaltning med bolag och näringsliv ska 2025 bidragit till 
att skapa 1000 nya bostäder. 

7.2 Aktiviteter 
 Ulricehamns kommuns skall tydligt marknadsföra sig som en bra kommun att 

etablera sig i, där civilsamhället, näringslivet och kommunen med bolag samverkar 
för att skapa attraktivitet.  

 En enkel, tydlig och samordnad samhällsbyggnadsprocess som gör lätt att hitta lediga 
lokaler och mark för etablering.  

 En proaktiv mark- och detaljplanering för att möjliggöra nya etableringar i 
Ulricehamn. 

 Skapa rutiner för att ta emot nya företagsledare – Onboardning. 

8 UPPFÖLJNING OCH STYRNING  
Näringslivsstrategin fastställs av kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för 
styrning och uppföljning av mål och indikatorer.  

 Berörda sektorer och bolag skall i sina verksamhetsplaner beskriva löpande de 
aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån näringslivsstrategin. 
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9 KOMMUNIKATION 
Näringslivsstrategins mål och visioner kommuniceras internt och externt. 
Kommunikationsplan utarbetas separat samt en publik version tas fram.
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Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare 
Dnr 2022/7 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Handlingsplan ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” antas.  
 
Sammanfattning 
I budgeten för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli 
Sjuhärads mest attraktiva arbetsgivare.    
 
Förvaltningen har i sitt förslag som målsättning att handlingsplanen ska medverka till att det 
finns en långsiktigt hållbar balans mellan tillgänglig personal och de uppdrag förvaltningen 
har att möta. För att nå detta övergripande mål har förvaltningen utarbetat elva strategier 
som var och en beskriver en strategisk inriktning och ger förslag på ett antal åtgärder. 
Handlingsplanen är uppdelad på en förvaltningsövergripande del och är därefter 
kompletterad med sektorsspecifika handlingsplaner. Utgångspunkt för val av strategier är 
SKR:s rapport ”Möt välfärdens kompetensutmaning”. 
 
Förslaget är framtaget i samverkan med de fackliga organisationerna och antaget i 
förvaltningens centrala samverkansgrupp (CSG).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-04 från HR-chef 
2 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” antas.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-04 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare 
Diarienummer 2022/7, löpnummer 18/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” antas.  
 
Sammanfattning 
I budgeten för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli 
Sjuhärads mest attraktiva arbetsgivare.    
 
Förvaltningen har i sitt förslag som målsättning att handlingsplanen ska medverka till att det 
finns en långsiktigt hållbar balans mellan tillgänglig personal och de uppdrag förvaltningen 
har att möta. För att nå detta övergripande mål har förvaltningen utarbetat elva strategier 
som var och en beskriver en strategisk inriktning och ger förslag på ett antal åtgärder. 
Handlingsplanen är uppdelad på en förvaltningsövergripande del och är därefter 
kompletterad med sektorsspecifika handlingsplaner. Utgångspunkt för val av strategier är 
SKR:s rapport ”Möt välfärdens kompetensutmaning”. 
 
Förslaget är framtaget i samverkan med de fackliga organisationerna och antaget i 
förvaltningens centrala samverkansgrupp (CSG)  
 
 
Ärendet 
I den budget som antogs av kommunfullmäktige 2019-11-21 (§ 201) fick förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare.   
 
Laglighet 
Förslaget till handlingsplan bedöms inte i något sammanhang strida mot gällande 
lagstiftning.  
 
Ekonomi 
Förslag till handlingsplan innehåller en rad med utrednings- och utvecklingsförslag utan att i 
dagsläget ta ställning till de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Hanteringen av de 
ekonomiska konsekvenserna hänvisas till ordinarie budgetprocess.  
 
Övriga konsekvenser 
Förslaget utgör en betydande ambitionshöjning och kommer under de närmaste åren 
innebära att förvaltningen behöver avdela såväl tid som personella resurser för att leda ord 
till handling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Stabschefer 



  2022/7, 18/2022 2(2) 

Författningshandboken 
Roland Ödh  
HR-chef  
HR-funktionen  
Kommunledningsstaben  
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1 Bakgrund 
Välfärden står inför en kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än 
de i arbetsför ålder. Utmaningen att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal 
gäller samtliga yrkesgrupper även om tillgången på arbetskraft kan variera i ett mera 
kortsiktigt perspektiv. Det finns mycket vi som arbetsgivare själva kan göra för att påverka 
både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. 
Utvecklingen ställer stora krav på ett hållbart arbetsliv och att vi som arbetsgivare erbjuder 
goda förutsättningar för att våra medarbetare vill fortsätta bidra till vårt samhälle. 
Framtidsjobben finns i Ulricehamns kommun.  

Bristen på arbetskraft är långsiktigt en nationell utmaning och SKR har på ett övergripande 
plan formulerat nio strategier för att möta denna utmaning. Förvaltningen har tagit ställning 
för att de, kompletterat med två av lokala strategier, ska ligga till grund för arbetet för att 
möta målet att på sikt bli ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare”. 1 

2 Syfte 
Det övergripande målet med förvaltningens strategiska utvecklingsarbete avseende 
kompetensförsörjning är att minska rekryteringsbehovet, öka attraktionskraften för oss som 
arbetsgivare och få våra duktiga medarbetare att stanna kvar. Det innebär ett behov av att 
fortsätta utmana det traditionella och våga genomföra förändringar för att nå de 
övergripande målen. Denna kompetensförsörjningsstrategi presenteras som en kortfattad 
strategisk inriktning som kompletteras med en handlingsplan i elva strategiska områden som 
sammantaget ska leda mot målet att bli ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare”. 
Tanken är att detta dokument skapa en tydlig bild av vart vi vill nå för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla rätt medarbetare.  

3 Analys 
Våra medarbetare är utbildade, kompetenta och erfarna och befinner sig på en 
konkurrensutsatt arbetsmarknad. Framtidens arbetskraft utgörs av generationer som är vana 
att välja bland konkurrerande alternativ och ser sig själva som konsumenter – även när det 
gäller jobb. Att vara en attraktiv arbetsgivare är långt ifrån enbart en fråga om lön. För att 
följa med i utvecklingen behöver vi på ett tydligare sätt presentera vad vi erbjuder i form av 
exempelvis karriärvägar, arbetskultur och gott ledarskap.  

Vårt erbjudande till framtidens arbetskraft måste vara sant, attraktivt och unikt och ska i all 
väsentlighet kunna besvara följande frågor: 

 Varför ska våra nuvarande medarbetare stanna kvar hos oss?  

 
1 Ur den kommunalpolitiska handlingsplanen för 2019-2022 
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 Varför ska framtidens arbetskraft välja just Ulricehamns kommun som arbetsgivare?  

 Vad får våra medarbetare ut av att arbeta i Ulricehamns kommun? 

Resultatet av förvaltningens gemensamma arbete för att bli ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare” mäts genom att förvaltningens utfall av HME-värdet (Hållbart 
Medarbetar Engagemang), sjuktal och personalrörlighet följs upp och utvärderas årligen och 
sätts i jämförelse med kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund.     

4 Elva strategier för att bli Sjuhärads 
mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

Ulricehamns kommun formulerar elva strategier, elva möjligheter för att möta 
kompetensutmaningen och därmed utveckla kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 
Strategierna är indelade i tre områden. Dessa utgår från SKR:s rapport ”Möt välfärdens 
kompetensutmaning”. Under rubriken ”Attraktiv arbetsgivare” har förvaltningen tillfört 
rubrikerna ”Underlätta lönekarriär” och ”Marknadsföring” mot bakgrund av de behov som 
framkommit under processens gång.    

 

 

4.1 Attraktiv arbetsgivare 

4.1.1 Stöd medarbetarnas utveckling 
Förvaltningen ska erbjuda medarbetare relevanta möjligheter till kompetensutveckling samt 
stödja de medarbetare som vill utvecklas inom sin egen profession eller in i andra.    
 
Ulricehamns kommun har en mångfacetterad verksamhet med många yrkesroller på olika 
nivåer vilket möjliggör en bred syn på karriärvägar. Det innebär att våra medarbetare redan 
idag har stora möjligheter att göra karriär genom att prova nya roller, så som 
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projektledartjänster, specialistroller, samordnaruppdrag, utvecklingsledare eller att bli chef 
på olika nivåer.  
 
Angeläget är också att ge den som vill komplettera sin utbildning, till nivåer som bidrar till 
att säkerställa tillgången på kompetens samt höja kvaliteten i våra tjänster, möjlighet att göra 
det. Förvaltningen behöver därför arbeta med förutsättningarna för att underlätta för 
medarbetare att komplettera sin utbildning.  
     

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utforma ett förslag till karriär-/utvecklingstjänster inom 
respektive sektor 

Sektorchefer 22-12 

Utred möjligheterna och utveckla ett förslag till att erbjuda 
medarbetare möjligheter att komplettera sin utbildning 
och/eller validera sin kompetens för högre yrkeskompetens. 
Det kan exempelvis handla om vårdpersonal som vill 
tillgodogöra sig en undersköterskekompetens, sjuksköterskor 
som vill läsa in en specialistsjuksköterskekompetens eller 
personal i pedagogisk verksamhet som vill validera till 
barnskötare 

Sektorchefer  
 

22-12 

Genomför äldreomsorgslyftet med maximalt antal deltagare. Sektorchef 
välfärd 

22-12 

Planera för varje medarbetares kompetensutveckling i 
samband med det årliga utvecklingssamtalet 

Alla chefer Årligen 

Utveckla förvaltningsövergripande regler kring studier och 
fortbildning 

HR-chef 23-06 

4.1.2 Stärk ledarskapet 
 
Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och göra sitt bästa – 
och har dessutom betydelse för deras hälsa. Det goda ledarskapet är avgörande för 
möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Vi behöver 
arbeta aktivt för att det ska vara attraktivt, utvecklande och hållbart att vara chef i 
Ulricehamns kommun.  
 
För att våra chefer ska ha rätt förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap som främjar 
engagemang, kvalitet och god arbetsmiljö erbjuds redan idag utbildningar relaterat till olika 
delar inom ledarskapet. Den viktigaste delen av förvaltningens utbildningsprogram för chefer 
utgörs av vårt chefsutvecklingsprogram som verkar för helhetssyn i organisationen enligt vår 
kulturpyramid och ledningsfilosofi. För att förvaltningen ska kunna bibehålla och rekrytera 
framtidens chefer så behöver vi följa upp behov och utvärdera genomförda insatser 
kontinuerligt och därmed skapa förutsättningar för ett ledarerbjudande som ligger i tiden. 
Förvaltningen behöver fortsätta skapa goda förutsättningar för första linjens chefer och en 
balans mellan de krav som ställs och de resurser och förutsättningar som står till förfogande. 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Genomför en översyn av kommunens ledningsfilosofi med 
utgångspunkt från ett tillitsorienterat förhållningssätt till 
ledarskap och relationer.  

HR-chef 23-06 

Utarbeta en införandeplan för införande av ny ledningsfilosofi  HR-chef 23-06 
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Utvärdera och utveckla kommunens chefsutvecklingsprogram 
(CUP) inklusive ett internprogram för mentorskap för chefer 
som är unga i uppdraget i enlighet med ny ledningsfilosofi 

HR-chef 23-12 

Utveckla ett förslag till introduktionsprogram för medarbetare 
som vill bli chefer 

HR-chef 23-12 

Utred ett normtal för maximalt antal medarbetare per chef. 
Utarbeta ett inriktningsförslag för införande i förvaltningen. I 
uppdraget ingår en översyn av chefers administrativa stöd. 

Kommunchef 22-12 

 

4.1.3 Rekrytera bredare 
Mångfald är styrka. Förvaltningen arbetar aktivt för att öka mångfalden. En förutsättning för 
att klara kompetensförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv är att tillvarata den kompetens 
som är tillgänglig på arbetsmarknaden. Det kan t.ex. handla om att förändra synen på vem 
som passar var utifrån kön, ta vara på ungas intresse för välfärdsjobben och möjliggöra att 
byta yrke mitt i livet. Ulricehamns kommun behöver medarbetare med olika bakgrund, 
kompetenser, erfarenheter och funktionssätt. Förvaltningen behöver därför utveckla former 
för att öka rekryteringen av nyanlända och personer med arbetsmarknadsstöd. Vi behöver 
också jobba för en jämnare könsfördelning och öka antalet manliga sökande till våra 
kvinnodominerade yrkesgrupper.  
 
Genom att tidigt ta vara på ungas – och särskilt unga mäns – intresse ökar 
rekryteringsmöjligheterna. Majoriteten av de unga vill dessutom ha mer information om vad 
jobben i kommunal verksamhet innebär, varför det är centralt att marknadsföra jobben. Att 
visa upp sig som arbetsgivare är viktigt. 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Förvaltningens samarbete med Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadsstöd samordnas i förvaltningens 
Arbetsmarknadsforum  

Kommunchef Årligen 

Utveckla och samordna förvaltningens hantering av 
praktikplatser för elever från yrkes- och högskolor 

HR-chef 22-12 

Delta i projektet ”Män i hälsa” som samordnas av Sjuhärads 
samordningsförbund 

Sektorchef 
välfärd 

22-12 

Erbjud trygga anställningar även för de som arbetar hos oss på 
tillfällig basis. Det innebär bl.a. att vi anställer sommarvikarier 
på månadsanställningar. 

Sektorchefer Årligen 

4.1.4 Underlätta lönekarriär 
Förvaltningens löner ska vara konkurrenskraftiga och jämställda 
 
Kommunens lönepolitik tar tydligt ställning för att lönen ska vara individuell och 
differentierad och att den ska premiera den som presterar väl i förhållande till 
verksamhetens mål och resultat. Det ger medarbetare goda möjligheter att påverka sin 
löneutveckling och att göra lönekarriär.  
 
En utmaning är att ingångslönerna vid nyanställningar har stigit mer än utvecklingen för de 
som arbetat i kommunen länge. Detta ställer särskilda krav på att förvaltningen även arbetar 
med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar lönestruktur. Tätare avstämningar 
mellan medarbetare och chef bidrar till att chef är väl insatt i medarbetares prestation vilket 
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främjar möjligheten att påverka löneutvecklingen. Genom att vi satsar på 
kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter bidrar även det till att underlätta 
lönekarriär för våra medarbetare.  
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Genomför årliga lönekartläggningar. Dessa skapar grunden för 
jämställda löner men också för en tydlighet avseende 
förvaltningens lönestrukturer. Den utgör ett av utgångsvärdena 
för en långsiktigt hållbar lönestruktur och ett aktivt arbete med 
konkurrenskraftiga löner. 

HR-chef Årligen 

Genomför årliga löneanalyser på kritiska och 
konkurrensutsatta yrkesgrupper 

HR-chef  Årligen 

Framställ kriterier som möjliggör nylönesättning av 
medarbetare som efter rekrytering kan tilldelas ett större 
ansvar utan att bli chef och utan att byta befattning 

HR-chef 
Sektorchef 

23-06 

 

4.1.5 Marknadsföring 
 
Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Vi kan samtidigt erbjuda det som SKR 
beskriver som ”Sveriges viktigaste jobb”. Om detta ska upplevas som sant och attraktivt så 
ställer det krav på kontinuerlig uppföljning och anpassning av vår kommunikation internt 
och externt.     
 
Ulricehamns kommun genomför redan idag marknadsföringsinsatser och erbjuder idag 
sommarjobb, feriejobb och praktikplatser vilket ger fler unga chanser att prova och se de 
möjligheter som finns hos oss som arbetsgivare. Med en positiv erfarenhet av oss så kommer 
fler unga att återvända.  
 
Ulricehamns kommun erbjuder alla anställda ett ”förmånspaket” som ska bidra till att öka 
attraktiviteten för oss som arbetsgivare. Det innehåller bl.a. kollektivavtalade försäkringar, 
olika typer av bruttolöneavdragslösningar och friskvårdsbidrag. För att öka vår attraktivitet 
behöver vi fortlöpande kartlägga och utvärdera personalförmåner, så att de som erbjuds 
efterfrågas och nyttjas av medarbetare och bidrar till vår attraktivitet. 
 
Framgångsrik internkommunikation skapar delaktighet, ger engagerade medarbetare och 
möjliggör bättre arbetsinsatser. Det bygger lojalitet och stolthet, vilket bidrar till att 
motivera, behålla och attrahera medarbetare.  
 

Åtgärd                   Ansvarig Klart 
Utarbeta en samordnad planering för förvaltningens 
marknadsföringsåtgärder för att främja vår attraktivitet som 
arbetsgivare.  
 
Planen ska göras årsvis med första genomförande år 2022. 
Planen ska innefatta samarbete med högskolor, deltagande i 
arbetsmarknadsmässor, yrkesinformation till elever vid våra 
skolor samt plan för marknadsföring i digitala och sociala 
medier. Planen bör ta ställning till huruvida 
yrkesambassadörer kan utgöra en del av 
marknadsföringsplaneringen. 

Kommunikation 
HR-chef 

Årligen 
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Definiera Ulricehamns kommuns arbetsgivarerbjudande samt 
arbetsgivarvarumärke.  

Kommunikation 
HR-chef 

22-12 

Framställa ett grafiskt koncept, budskap och uttryck för 
marknadsföring och kommunikation av vårt 
arbetsgivarvarumärke. I samband med detta görs en 
uppdatering av kommunens varumärkesplattform/grafiska 
regler. 

Kommunikation 22-12 

I enlighet med Ulricehamns visuella koncept för 
arbetsgivarvarumärket, ta fram ett ”mässkit” som kan 
användas på arbetsmarknadsdagar eller dylika arrangemang.  

Kommunikation 
HR-chef 

22-12 

Se över och framställ ett förslag på uppdaterat förmånspaket. I 
arbetet ingår att undersöka vad som efterfrågas av våra 
medarbetare samt jämföra förmåner hos närliggande offentliga 
arbetsgivare. 

HR-chef 22-09 

Utreda förutsättningarna för att upprätta en personalklubb för 
medarbetarna i förvaltningen och utarbeta ett förslag på vidare 
hantering av frågan 

Kanslichef 23-06 

 
 

4.2 Nya lösningar 

4.2.1 Utnyttja tekniken smart 
 
Digitalisering och arbete med välfärdsteknik utgör ett av de områden som prioriteras i 
Ulricehamns kommun. Digitalisering möjliggör en ökad effektivitet, minskat behov av 
arbetskraft med bibehållen eller högre kvalitet samtidigt som det attraherar framtidens 
digitalvana arbetskraft. 
 
Förvaltningen behöver rekrytera personal som har den kompetens som krävs för att delta i 
det digitala utvecklingsarbetet samt tillhandahålla den kompetensutveckling som krävs för 
att våra medarbetare ska kunna hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. Med ökad 
digitalisering krävs det också att vi strävar efter användarvänlighet och värnar om den 
digitala arbetsmiljön. 

Åtgärd Ansvarig Klart 
På strategisk nivå följa och utvärdera organisationens digitala 
mognad och kompetens genom nationella mätverktyg. Utifrån 
mätningarna skapa relevanta sammankopplade åtgärds- och 
införandeplaner. 

IT 
Sektorchef  

Årligen 

Utveckla ett stöd för chefer och nyckelpersoner i 
organisationen kring digitalisering. Stödet ska bidra till att 
verksamheterna utvecklas mot digitalt först samt drar nytt av 
de nya förutsättningar som digitalisering medför. 

IT 
Kommunchef 

22-12 

Årligen ta fram en plan med kompetenshöjande insatser som 
exempelvis öppna utbildningstillfällen, seminarium med olika 
teman, temautbildning inom exempelvis AI och automation. 

IT 
HR-chef 

Årligen 
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4.2.2 Använd kompetens rätt 
Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att rekrytera fler medarbetare. 
Det är viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och utvecklas utifrån 
verksamhetens behov. När vi utmanar normer och gamla arbetssätt kan den samlade 
kompetensen användas bättre. För medarbetarna ökar också motivationen och 
engagemanget när deras kompetens används fullt ut. 
 
Vem ska egentligen göra vad? Gränser för vem som gör vad kan behöva omprövas. Det kan 
handla om att fördela arbetsuppgifter inom en yrkesgrupp utifrån medarbetares individuella 
kompetens, att vissa yrkesgrupper lämnar över arbetsuppgifter åt en annan yrkesgrupp eller 
att det skapas nya yrkesgrupper. Förvaltningen behöver kontinuerligt se över möjligheterna 
att organisera verksamheten så att den tillgängliga kompetensen används optimalt. Det kan 
innebära att ersätta avgående kompetens med nya eller förändrade yrkesroller som är mer 
lättrekryterade, men också att arbetsuppgifter fördelas på ett annat sätt för att nyttja den 
kompetens som finns på bästa möjliga sätt. 
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Genomför en kartläggning av kompetenser inom sektorn 
utifrån nuläge och framtida rekryteringsbehov. Analysera 
behov av och möjligheter till förändrade kompetenskrav med 
mål att använda rätt kompetens till rätt uppgifter.  

Sektorchefer 22-12 

Upprätta en kompetensförsörjningsplan som möter 
ovanstående 

Sektorchefer 22-12 

4.2.3 Sök nya samarbeten 
 
Med begränsade resurser behöver Ulricehamns kommun utveckla värdeskapande och 
meningsfulla samarbeten. Att undersöka möjligheter för samarbete över geografiska och 
organisatoriska gränser är ett sätt att utveckla verksamheten. Det handlar om att samarbeta 
över och inom enhets-, verksamhet- och sektorsgränser i syfte att exempelvis dela på resurser 
och kompetenser. Det handlar samtidigt om att initiera nya samarbeten inom den egna 
organisationen mellan och inom förvaltningar, enheter och arbetsplatser men också om att 
utveckla samarbeten med externa aktörer såsom närliggande kommuner, högskola och 
näringsliv.  
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Kartlägga och utveckla nuvarande samarbeten och utveckla  
nya samarbeten   

Sektorchefer 
Stabschefer 

Årligen 

 

4.3 Hållbart arbetsliv 
 

4.3.1 Prioritera arbetsmiljöarbetet 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för medarbetare och chefer att 
upprätthålla den meningsfullhet, det engagemang och intresse de känner inför sina jobb. 
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Genom att säkerställa ett välfungerade systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen får 
medarbetare ökade möjligheter till ett tillfredsställande arbetsliv, en god arbetsmiljö och en 
snabbare återgång i arbete för de personer som befinner sig i sjukskrivning. Att skapa 
långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö handlar också om delaktighet och möjlighet att 
påverka beslut samt ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.  
 
Ulricehamns kommun har sedan länge ett väl utvecklat samverkanssystem som ger 
medarbetare på alla nivåer möjligheter att engagera sig och att vara delaktiga i 
verksamhetens utveckling samtidigt som det utgör en väsentlig del i att utveckla en attraktiv 
arbetsmiljö. En viktig del i utvecklingen av goda arbetsmiljöer och skapa delaktighet utgörs 
av vår medarbetarenkät vilket också är ett sätt för oss som arbetsgivare att skapa och ta 
tillvara på medarbetares engagemang.  
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utred möjligheten till tätare avstämningar mellan medarbetare 
och chef (i stället för utvecklingssamtal) 

HR-chef 22-12 

Genomför en översyn av anvisningar och dokumentationskrav 
avseende utvecklings-, löne- och avslutningssamtal. I uppdraget 
ingår att om möjligt digitalisera dokumentation av desamma. 

HR-chef 22-10 

Revidera kommunens samverkansavtal HR-chef 22-06 
Återuppta och prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som bl.a. innebär att identifiera och förebygga riskfaktorer i det 
dagliga arbetet, aktivt arbete med rehabilitering av 
långtidssjuka, uppföljning av ofta sjuka och upprätaande av 
handlingsplaner för de enheter som har hög sjukfrånvaro. 

Chefer Årligen 

 

4.3.2 Öka heltidsarbetet 
Allt fler av Ulricehamns kommuns medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling 
som bidrar till ökad jämställdhet och att välfärdens rekryteringsutmaning minskar. Men det 
finns fortfarande medarbetare som arbetar deltid. Målet är att heltidsarbete ska vara norm i 
alla verksamheter. Som arbetsgivare tycker vi att det är en självklarhet att erbjuda våra 
anställda en heltidsanställning. Som anställd hos Ulricehamns kommun ska du kunna leva på 
din lön, både idag och när du blir pensionär.  
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utveckla arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar 
heltid inom ramen för arbetet med ”Hållbar 
kompetensförsörjning”  

Planeringschef 25-12 

Under 2021-22 ska medarbetare i Ulricehamns kommun ges 
möjlighet att ta del av en pensionsinformation som bl.a. syftar 
till att öka förståelsen för hur deltidsarbete påverkar pensionen 

Planeringschef 22-06 

 

4.3.3 Förläng arbetslivet 
Idag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i 
genomsnitt 25 år längre än för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara 
välfärdens uppdrag. Förvaltningen behöver utveckla former för att motivera fler att stanna 
kvar längre i arbetslivet. Här spelar kultur på arbetsplatsen roll. Genom att signalera att 
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medarbetare som uppnått pensionsålder är en viktig resurs och öppna upp för individuella 
lösningar kan vi ta tillvara på fler.   
 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utarbeta ett förslag till att motivera äldre medarbetare att 
förlänga arbetslivet genom ekonomisk stimulans och/eller 
anpassade arbetstider eller arbetsuppgifter 

HR-chef 23-12 

Utarbeta ett förslag som tillvaratar äldre medarbetares 
kompetens genom att tilldela dessa särskilda arbetsuppgifter, 
t.ex. handledaruppdrag eller olika former av mentorskap och 
därmed skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv  

Sektorchefer 23-12 

5 Handlingsplan Sektor välfärd 

5.1 Attraktiv arbetsgivare 

5.1.1 Stöd medarbetarnas utveckling 
Åtgärd Ansvarig Klart 

Sektor välfärd har påbörjat ett arbete med att utveckla 
tillitsbaserat ledarskap. Föreläsning och workshop med 
sektorns alla chefer under 2021. En långsiktig plan för det 
fortsatta arbetet kommer att tas fram under hösten 2021. 

Sektorchef 26-12 

 

5.1.2 Stärk ledarskapet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Antal medarbetare per chef. Riktmärke är att enhetschefer ska 
ha max 30 medarbetare.   

Sektorchef  23-12 

Sektor välfärd har påbörjat ett arbete med att utveckla 
tillitsbaserat ledarskap. Föreläsning och workshop med 
sektorns alla chefer under 2021. En långsiktig plan för det 
fortsatta arbetet kommer att tas fram under hösten 2021. 

Sektorchef 26-12 

 

5.2 Nya lösningar 

5.2.1 Utnyttja tekniken smart 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Välfärdsteknik – handlingsplan och investeringsplan Sektorchef Årligen 
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5.2.2 Använd kompetens rätt 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Satsa på arbetet kring kompetensutveckling i sektorn genom 
att anställa en utvecklingsledare med inriktning 
kompetensutveckling  

Sektorchef 
Enhetschef 
sektorstöd 

22-06 

 

6 Handlingsplan Sektor miljö- och 
samhällsbyggnad 

6.1.1 Inledning 
Denna handlingsplan är framtagen utifrån det politiska uppdraget att bli ”Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare”. Handlingsplanen har efter dialog på respektive enhet och 
SSG samt efter analys av resultaten från medarbetarenkäten summerats till ett antal 
områden prioriterade områden med underliggande insatser. De prioriterade områdena är 
samarbete inom och mellan enheter, ledarskap/medarbetarskap, lön samt effektivitet.  
Sektorn arbetar utifrån flera perspektiv för att bli en mer attraktiv arbetsgivare varav denna 
handlingsplan är en del.  

6.2 Attraktiv arbetsgivare 

6.2.1 Stöd medarbetarnas utveckling 
 

Det övergripande målet för samtliga åtgärder inom detta område är 
ledarskap/medarbetarskap. Åtgärderna faller även in under 6.2.2 ”Stärkt ledarskap” men är 
samlade här. 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Samla nya medarbetare och presentera cheferna så att både 
ledare och nya medarbetare enkelt kan skap sig en bild av 
varandra och vem kan vända sig till. 

Sektorchef Årligen 

Tydliggöra roller och uppdrag ex. utveckla medarbetarinfo 
(ansvar, specialistkompetens) på intranätet. På så sätt är det 
enklare att veta vem som arbetar med vad och vem kan vända 
sig till med frågor.  

Chefer 21-12 

Teambuilding för att utvecklas som grupp ska stärka både 
ledarskapet och medarbetarskapet 

Chefer Årligen 
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6.2.2 Underlätta lönekarriär 

Åtgärd Ansvarig Klart 
För att medarbetarna ska få en skälig ingångslön och en 
löneutveckling som matchar marknaden ska en analys om 
lönestrukturer för olika grupper göras inom sektorn 

Sektorchef 22-12 

 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Karriärvägarna i sektorn ska utvecklas för att skapa möjlighet 
till en löneutveckling som matchar lönerna på marknaden för 
den specifika rollen.  

Sektorchef 22-12 

6.2.3 Sök nya samarbeten 
 

Det övergripande målet för samtliga åtgärder inom detta område är att allmänt stärka 
samarbetet inom och mellan sektorns enheter.  

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utveckla förhållningsätt och arbetssätt utifrån 
internkundperspektivet 

Enhetschefer Årligen 

För att se om frågor inom enheterna samt enhetsöverskridande 
frågor tas om hand så att ett bra samarbete gynnas, ska den 
interna mötesstrukturen ses över och kvalitén i mötena ska 
utvärderas.  

Chefer, mötes-
ordförande 

Årligen 

Aktiviteter för att lära känna varandra, t.ex. genom 
utvecklingsdagar och aktiviteter som sektorns trivselgrupp 
anordnar.  

Chefer Årligen 

 

6.2.4 Effektivitet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Kartlägga och utveckla utvalda processer enligt 
verksamhetsplanen. Att arbeta med processer är en del i det 
pågående systematiska kvalitetsarbetet i sektorn.  

Enhetschefer 22-12 

Införa ett strukturerat system för ständiga förbättringar. Att 
arbeta med ständiga förbättringar är en del i det pågående 
systematiska kvalitetsarbetet i sektorn. 

Enhetschefer 22-12 

Utvärdera och utveckla digitala arbetssätt och system, t.ex. 
kommer en digital plan för sektorn tas fram för att ligga till 
grund för sektorns fortsatta digitala utveckling. Att utvärdera 
och utveckla de digitala arbetssätten och systemen handlar 
även om att utnyttja tekniken smart.    

Enhetschefer 22-12 
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7 Handlingsplan Sektor lärande 

7.1 Attraktiv arbetsgivare 

7.1.1 Inledning 
 

Utgångspunkten för sektorns arbete med denna handlingsplan är att Ulricehamns kommun 
är en attraktiv arbetsgivare vilket bl.a. bekräftas i medarbetarenkäten.  

7.1.2 Stöd medarbetarnas utveckling 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Regeringen har beslutat om ett statsbidrag för karriärsteg för 
lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom 
skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre 
villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. 
 
Sektor lärande tillsätter förstelärare och hanterar 
lärarlönelyftet i enlighet med de förutsättningar som 
statsbidragen ger. 

Sektorchef Årligen 

Sektor lärande möjliggör för medarbetare att prova på olika 
handledaruppdrag inom ramen för ordinarie uppdrag, till 
exempel samtalsledare eller samordnare för en tidsbegränsad 
fortbildning som arrangeras av Skolverket. Likaså finns 
möjligheter för rektor att utse arbetslagsledare eller liknande. 

Chefer Årligen 

Sektor lärande arbetar med projektledartjänster, verksamhets-
utvecklingstjänster och specialisttjänster inom skolutveckling 
och stöd.  

Chefer Årligen 

Sektor lärande vill stimulera att medarbetare utbildar och 
utvecklar sig utanför arbetet som enligt vår bedömning stärker 
medarbetarens nuvarande eller förväntade arbetsuppgifter. 

Chefer Årligen 

Som en del i det årliga utvecklingssamtalet har varje chef inom 
sektor lärande i uppdrag att i samverkan med enskild 
medarbetare planera för kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling kan ske på organisation-, grupp och individnivå. 

Chefer Årligen 

 

7.1.3 Stärk ledarskapet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Sektor lärande utökar ledningsfunktionen när så är behövligt. Sektorchef Årligen 
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7.1.4 Rekrytera bredare 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Sektor lärande arbetar för att ta fram ett 
introduktionsprogram för nyanställda medarbetare. Detta 
program behöver dock ingå i ett kommunövergripande 
introduktionsprogram. 

Sektorchef 22-06 

Rekrytera bredare och i detta samverka med andra sektorer, 
till exempel gällande socialpedagoger och fritidsledare.  

Sektorchef Årligen 

Sektorn arbetar med kravprofil vid annonsering, tillsammans 
med HR. 

Sektorchef Årligen 

7.1.5 Marknadsföring 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Sektor lärande har möjlighet att delta på mässor som 
arrangeras av högskolor och universitet, till exempel STARK-
mässan på Högskolan i Borås.  

Sektorchef Årligen 

Genom att hålla en hög kvalitet i mottagandet av VFU-
studenter, bidrar vi till att mer behörig personal väljer att 
arbeta i Ulricehamns kommun. 

Sektorchef/ 
chefer 

Årligen 

 

7.2 Nya lösningar 

7.2.1 Använd kompetens rätt 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Verksamheten identifierar, fångar upp medarbetare som ej är 
tillsvidareanställda och är obehöriga. Arbetsgivaren 
uppmuntrar till VAL-utbildning och liknade valideringar, 
kompetensutveckling samt program för VFU-studenter 
säkerställs.  

Chefer Årligen 

Respektive rektor ansvarar i sin tjänsteorganisation för att 
optimera bemanningen, dels utifrån behörighet dels utifrån 
den budget som tilldelats. 

Chefer Årligen 

Sektor lärande har anställt lärarassistenter i skolan för att ge 
lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. 
Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska 
kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen. Insatsen finansieras delvis genom statsbidrag 
(Skolverket). 

Chefer Årligen 

Se över möjligheten till vikariejobb inom Sektor välfärd och 
lärande som högskolestuderande kan kombinera med sina 
studier 

Sektorchef Årligen 

Sektor lärandes största utmaning är att tillgodose behovet av 
undervisande behöriga/legitimerade förskollärare och lärare.   
 
Ett effektivt arbete med tjänsteorganisationen för att 
säkerställa att sektor lärande uppfyller lagkravet att erbjuda 
barn och elever undervisning av legitimerade lärare.  

Chefer Årligen 
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Inom ramen för verksamhetens förutsättningar kan det därför 
finnas behov att anpassa uppdrag för att locka till fortsatt 
arbete, exempelvis då hen har uppnått pensionsålder. 
 
Det finns även möjlighet justera uppdraget för behöriga lärare 
så att de får avlastning i delar som inte innebär undervisning 
och på så vis skapa mer tid med eleverna. 

7.2.2 Sök nya samarbeten 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Ta kontakt med privata aktörer för att diskutera möjligheten 
till att bygga studentbostäder. Samverka med NUAB och 
STUBO. 

Sektorchef Årligen 

 

7.3 Hållbart arbetsliv 

7.3.1 Öka heltidsarbetet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Sektor lärande arbetar aktivt med utöka antalet medarbetare 
som arbetar heltid  inom ramen för arbetet med ”hållbar 
kompetensförsörjning”.  

Sektorchef Årligen 

8 Handlingsplan Sektor service 

8.1.1 Inledning 
Sektor service genomförde under mars månad 2021 en enkät där samtliga medarbetare fick 
möjlighet att ange vad de värdesätter mest hos en arbetsgivare. Enkäten hämtade inspiration 
från en undersökning som Kantar SIFO genomfört. Enkäten innehöll ett antal olika faktorer 
och varje medarbetare fick välja de fem som de ansåg vara viktigast. 
Av cirka 290 medarbetare som hade möjlighet att svara på enkäten fick sektorn ett utfall om 
totalt 240 svarande.  
 
Enkätresultatet har därefter bearbetats i tre olika fokusgrupper där man fokuserat på de sex 
faktorer som medarbetarna utsett som viktigast. Två av fokusgrupperna har bestått av 
medarbetare från varje verksamhet och den tredje gruppen har bestått av enhetschefer. 
Fokusgrupperna använde metoden brainstorming och arbetade fram så många 
aktiviteter/åtgärder som möjligt kopplade till de sex faktorerna. Åtgärderna har 
sammanställts i denna handlingsplan som 2021-05-17 samverkades i enighet i SSG för sektor 
service. 
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8.2 Attraktiv arbetsgivare 

8.2.1 Stöd medarbetarnas utveckling 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Ta fram gruppens förhållningssätt i samtliga arbetsgrupper, 
t.ex. hur vi bemöter varandra som kollegor. 

Alla chefer 2022 

Skapa en trivselgrupp för att möjliggöra aktiviteter mellan 
kollegor inom sektorn. 

Sektorchef Start 
2022 

Dela med oss av allt det positiva vi gör. 
 

Sektorchef Start 
2021 

Skapa goda relationer genom att lära känna varandra, T.ex. 
genom inspirationsdag i större grupper, gärna tvärsektoriellt. 

Sektorchef Start 
2022 

Utbildning i feedback för samtliga medarbetare. Sektorchef  2021 
Arbeta för att alltid skapa trygga anställningar. 
 

Alla chefer Start 
2021 

Vi ska arbeta med vidareutbildning. Det kan både handla om 
små korta utbildningar men även större över tid.  

Alla chefer Start 
2022 

Ge medarbetarna inflytande i sitt arbete så långt det går utifrån 
ett verksamhetsfokus.  

Alla chefer Start 
2021 

8.2.2 Stärk ledarskapet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Utbildning i feedback. Sektorchef 21-12 

Utbildning i att leda på distans. Sektorchef 21-12 

Genomföra verksamhetsbesök för att få mer förståelse för vad 
anställda gör.  
 

Alla chefer Start 
2022 

Mer gemensamma träffar där chefer har möjlighet till 
erfarenhetsutbyte – enhetschefsnätverk i sektorn. 

Sektorchef Start 
2022 

 

8.2.3 Underlätta lönekarriär 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Arbeta för konkurrenskraftiga löner.  
 

Sektorchef Start 
2021 

Prata mer om lönestruktur i arbetsgrupper och jämföra 
lönenivåer hos andra kommuner. Ska genomföras inför varje 
löneöversyn med material från HR. 

Alla chefer Start 
2021 

 



 
 
 
 

20

8.3 Hållbart arbetsliv 
 

8.3.1 Prioritera arbetsmiljöarbetet 

Åtgärd Ansvarig Klart 
Säkerställa att alla har en god ergonomi, även vid 
hemarbete 

Alla chefer Start 
2021 

Arbeta för att ha ändamålsenliga och bra lokaler.  Alla chefer Start 
2021 

Paus it, valbart för verksamheter/enheter Alla chefer Start 
2021 
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Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2021/662 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-22 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-22 

 

Tjänsteskrivelse Ej verkställa beslut kvartal 3, 2021 
SoL och LSS 
Diarienummer 2021/662, löpnummer 4320/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
För det tredje kvartalet 2021, det vill säga beslut som fattades under perioden 2021-04-01 – 
2021-06-30 har 11 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 3 av dessa 
avser kontaktperson SoL, har inte funnits lämpliga kontaktpersoner att erbjuda. 1 beslut 
avser korttid/växelvård SoL, personen har blivit erbjuden men har tackat nej. 2 beslut avser 
särskilt boende för äldre SoL, en person har fått erbjudande men har inte svarat än, den 
andra personen har fått erbjudande men har tackat nej. 1 beslut avser boende vuxna LSS, det 
har inte funnits ledigt boende att erbjuda. 2 beslut avser kontaktperson LSS, den ena 
personen har inte handläggaren fått tag på och den andra personen har det inte funnits en 
lämplig kontaktperson att erbjuda. 2 beslut avser korttidsvistelse LSS, finns ingen lämplig 
stödfamilj att erbjuda för personerna.  
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15 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 2 av dessa beslut avser 
kontaktperson SoL, den ena personen har fått en annan insats så beslutet ligger vilande för 
den andra personen har fått erbjudande men har tackat nej. 3 beslut avser särkskilt boende 
för äldre SoL, två personer har fått erbjudande men har tackat nej, den tredje personen vill 
anhöriga avvakta med insatsen. 2 beslut avser korttid/växelvård, båda personerna har fått 
erbjudande men har tackat nej. 7 beslut avser kontaktperson LSS, 4 personer har det inte 
funnits lämplig kontaktperson att erbjuda. 2 personer har fått erbjudande men anhöriga vill 
avvakta med insatsen. 1 person har haft kontaktperson tidigare men har velat avvakta, vill nu 
ha en kontaktperson, rekrytering pågår. 1 beslut avser korttidsvistelse LSS, personen har fått 
erbjudande men har tackat nej.  
 
7 beslut har verkställt efter tre månader. 3 beslut avser särskilt boende för äldre SoL, samtliga 
personer har fått erbjudande tidigare men har då tackat nej. 2 beslut avser boende vuxna 
LSS, för en person har det inte funnit bostad att erbjuda tidigare. Den andra personen fick 
erbjudande i maj och inflytt i september. 2 beslut avser kontaktperson LSS, har inte funnits 
lämplig kontaktperson att erbjuda tidigare. 
 
5 beslut blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 1 beslut avser behandlingshem. 
1 beslut avser kontaktperson SoL, den enskilde har tackat nej till insatsen. 1 beslut avser 
avlösning i hemmet SoL, avslutat på grund av att personen flyttade in på vård-och 
omsorgsboende. 1 beslut avser hemtjänst SoL, personen återtåg sin ansökan. 1 beslut avser 
boende vuxna, personen har bott på vård- och omsorgsboende under väntetiden, flyttade 
sedan till en annan kommun. 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2021-04-01 – 2021-06-30 har 1798 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 68 
Funktionsnedsättning SoL 61 
Individ och familjeomsorg SoL 1170 
Äldreomsorg SoL 499 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2021 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer  
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 2, 2021 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 210308  Erbjuden 9 mars 
2021, tackade nej. 
Vill inte flytta i 
nuläget. 

K 1926 

Kontaktpers
on 

IFO/SOL 210204 210216 Personen är 
beviljad en annan 
insats så därför är 
denna insatsen 
vilande  

M 2005 

Korttidsvist
else  

FN/LSS 210208  Arbete pågår att 
hitta lämplig 
stödfamilj.  
 

K 2005 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 210331  Fick erbjudande 
30 juni 2021, 
tackade nej. Vill 
avvakta. 
 

K 1933 

Korttidsboe
nde/växelvå
rd 

ÄO/SoL 210324  Insatsen är 
växelvård, 
personen vill 
avvakta. 
 

K 1939 

Hemtjänst  ÄO/SoL 210318  Först tackat nej till 
insatsen har sedan 
befunnits dig på en 
annan instans. 

K 1955 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 210309  Har inte funnits en 
lämplig 
kontaktperson 
tidigare. Men nu 
ska en 
kontaktperson 
introduktseras  
 
 

M 2000 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 210211  Rekrytering pågår 
för att hitta en 
kontaktperson 

K 2007 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 210125  Rekrytering pågår 
för att hitta en 
kontaktperson 

K 2008 

Kontaktper
son 

FN/SoL 210323  Arbete pågår att 
hitta en lämplig 
kontaktperson. 

M 1960 

Boende 
vuxna 

FN/LSS 210222  Blivit erbjuden 
boende 18 maj 2021 
och tackade ja. 
Flyttar in 1 
september. 

M 1971 

 
 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 2019  Fått erbjudande 
191118, 200428 
och 200928. Har 
tackat nej. 
Handläggare har 
försökt att komma 
i kontakt för att ge 
nytt erbjudande 
men inte lyckats. 
 

M 1941 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190312  Erbjuden 200106, 
200428 och 
200723. Tackade 
nej. Fungerar bra 
hemma 

K 1936 

Boende 
med 
särskild 
service  

FN/LSS 200910  Personen fick 
erbjudande 14 
juni 2021 och 
tackade nej. 
Inflytt 1 
september. 
 

M 2002 



 
 

 

 

 

 

 

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

Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SOL 200121  Tackat nej till 
erbjudande. Får 
avlösning i form 
av korttidsvistels. 
 

M 1967 

Kontaktper
son 

FN/LSS 120615 200630 Finns ingen 
lämplig person 
för uppdraget. 
 

K 1968 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200608  Familjen har velat 
avvakta med 
insatsen. Nu 
önskar de att få 
kontaktperson. En 
rekrytering har 
påbörjats. 

K 2002 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200618  Det presenterades 
ett förslag med 
föräldrarna till 
fortfarande 
avvakta. 

M 2009 

Korttidsboe
nde/växelvå
rd 

ÄO/SoL 201210  Inte intresserad 
av växelvård. 

K 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 201126  Bor på ett boende 
i en annan 
kommun. 
Anhöriga vill inte 
flytta personen. 
De vill avvakta. 
 

K 1930 

Kontaktper
son 

FN/SoL 201231 200901 Kontaktperson 
avslutade 
uppdraget. 
Arbetar med finna 
en ny 
kontaktperson. 
 

K 2000 

Boende 
Vuxna 

FN/LSS 171019  Tackade nej till 
erbjudande om 
boende 2018-05-
21. I väntan på 
annat erbjudande 
har personen 

K 1961 
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Sektor välfärd

blivit beviljad 
särskilt boende.  

Kontaktpers
on 

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

K 1963 

 

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 181105  190822 EC har 
beslutat 
att 
verkställig
het ska ske 
på tidigare 
placering 

K 1995 

Boende med 
särskild 
service 

FN/LSS 200924  210501 Personen 
blev 
erbjuden 
201222. 
Tackade ja 

M 2002 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 210317  210805 Fått 
erbjudande 
2021-06-21 
och 2021-
07-28. 

K 1931 

Korttidsvistel
se 

FN/LSS 200501  210303 Har 
tidigare 
inte funnits 
något 
beslut att 
verkställda. 

M 2008 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200625  210501 Blivit 
erbjuden 
200722 och 
210407. 
Personen 
har då 
tackat nej. 

K 1935 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 201015  210702 Fick 
erbjudande 
201218 
tackade nej. 
Fick sedan 
ett till 
erbjudande 
tackade ja. 

K 1945 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 201120  210424 Fått 
erbjudande 
8 februari 
2021, 
tackade nej. 
Erbjudande 
18 mars 
2021 
tackade ja. 

K 1930 

Boende 
vuxna 

FN/LSS 201013  210524 Har 
befunnit sig 
på en 
annan 
instans. 

M 1979 

Bostad med 
särskild 
service 

FN/SoL 201103  210505 Lediga 
bostäder 
har 
saknats. 

K 1995 

Kontaktpers
on 

FN/SoL 201203  210415 Personen 
har tidigare 
haft 
kontaktpers
on men 
valde själv 
att avvakta 
med 
insatsen.  

K 1953 

 

 

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Korttidsvist
else 

FN/LSS 210216  210702 Personen 
var på 
studiebesö
k men 
tackade 
nej. 
Återtog 
sedan 
ansökan 

M 2007 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
Boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200925  210420 Den 
enskilde 
har 
tidigare 
tackat nej 
till 
erbjudand
e. Återtog 
sedan sin 
ansökan. 
 

K 1930 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200217  210801 Anhöriga 
vill inte att 
personen 
ska flytta. 
Återtog 
sin 
ansökan 1 
augusti 
2021. 

M 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200604  210604 Erbjuden 
200804 
tackade 
nej, ville 
avvakta. 
Återtog 
sedan sin 
ansökan. 
 

K 1928 

Hemtjänst ÄO/SoL 201228  210422 Personen 
valt att 
tacka nej 
till 
insatsen 
pga covid-
19.  Blivit 
erbjuden 
annan 
hjälp som 
fungerade 
bra, 
återtog 
ansökan. 
 

M 1929 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 210216  210706 Personen 
har varit 
placerad i 
boende och 
uppdraget 
har inte 
varit 
aktuellt 
eller 
möjligt att 
verkställa.  

M 2007 
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§  
 

Svar på återremitterad motion om barnrättsombud 
Dnr 2020/354 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att 
kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
  
 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn.  
 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett nätverk 
som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av barnrättsombudet. 
 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta fram 
dessa).  
 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en barnchecklista 
och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en barnkonsekvensanalys.  
 
Förslagen som anges i motionen har utretts i samband med ett budgetuppdrag som gavs 
inför 2020. Denna utredning var inte färdigställd förrän hösten 2021, och därför 
återremitterades svaret på motionen av kommunfullmäktige 2020-10-22, § 161.  
 
Utredningen som gjorts klar under hösten 2021 föreslår att en samordnande funktion för 
barnrättsfrågor införs i Ulricehamns kommun, ett liknande arbetssätt som det som anges i 
motionen rekommenderas också. Den 16 december 2021 biföll kommunfullmäktige 
utredningens rekommendationer om att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 
I samband med svar på återremissen klargörs även följande:  
 
Barnrättsombud är en term som främst används inom regionernas verksamhet, 
företrädelsevis inom hälso- och sjukvård. De flesta regionerna anger att funktionen har till 
uppgift att informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barns rättigheter 
och barnkonventionen, samt synliggöra och driva barnrättsfrågor i respektive verksamhet. 
Barnrättsombuden ska fungera som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter.  
 
Barnombud är en person som arbetar som företrädare för enskilda barn upp till 18 år. 
Barnombudet har till uppgift att företräda och stödja enskilda barn i möten med kommunen, 
till exempel genom att slussa dem vidare till redan befintliga funktioner som elevhälsovård 
eller socialtjänst. Detta för att säkerställa att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Denna 
funktion kan vara oberoende från kommunen för att öka trovärdigheten.  
 
En centralt placerad, samordnande funktion ansvarar för att implementera och 
samordna arbetet med barnkonventionen i verksamheterna. Funktionen ska arbeta 
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strategiskt och långsiktigt med samordning och uppföljning, den har inte rollen att vara ett 
stöd i frågor kring ett specifikt barn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från kanslichef 
2 Motion om barnrättsombud (MP) 
3 Protokollsutdrag KF 2020-10-22, § 161, återremiss på motion om barnrättsombud 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att 
kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-20 

Tjänsteskrivelse Svar på återremitterad motion om 
barnrättsombud 
Diarienummer 2020/354, löpnummer 2940/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att 
kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
  
 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn.  
 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett nätverk 
som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av barnrättsombudet. 
 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta fram 
dessa).  
 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en barnchecklista 
och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en barnkonsekvensanalys.  
 
Förslagen som anges i motionen har utretts i samband med ett budgetuppdrag som gavs 
inför 2020. Denna utredning var inte färdigställd förrän hösten 2021, och därför 
återremitterades svaret på motionen av kommunfullmäktige 2020-10-22, § 161.  
 
Utredningen som gjorts klar under hösten 2021 föreslår att en samordnande funktion för 
barnrättsfrågor införs i Ulricehamns kommun, ett liknande arbetssätt som det som anges i 
motionen rekommenderas också. Den 16 december 2021 biföll kommunfullmäktige 
utredningens rekommendationer om att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 
I samband med svar på återremissen klargörs även följande:  
 
Barnrättsombud är en term som främst används inom regionernas verksamhet, 
företrädelsevis inom hälso- och sjukvård. De flesta regionerna anger att funktionen har till 
uppgift att informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barns rättigheter 
och barnkonventionen, samt synliggöra och driva barnrättsfrågor i respektive verksamhet. 
Barnrättsombuden ska fungera som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter.  
 
Barnombud är en person som arbetar som företrädare för enskilda barn upp till 18 år. 
Barnombudet har till uppgift att företräda och stödja enskilda barn i möten med kommunen, 
till exempel genom att slussa dem vidare till redan befintliga funktioner som elevhälsovård 
eller socialtjänst. Detta för att säkerställa att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Denna 
funktion kan vara oberoende från kommunen för att öka trovärdigheten.  
 
En centralt placerad, samordnande funktion ansvarar för att implementera och 
samordna arbetet med barnkonventionen i verksamheterna. Funktionen ska arbeta 
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strategiskt och långsiktigt med samordning och uppföljning, den har inte rollen att vara ett 
stöd i frågor kring ett specifikt barn. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande.  
 
 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

  
 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett nätverk 
som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av barnrättsombudet.  

 
 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta fram 
dessa).  

 
 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en barnchecklista 
och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en barnkonsekvensanalys.  
 
Förslagen som anges i motionen har utretts i samband med ett budgetuppdrag som gavs 
inför 2020. Denna utredning var inte färdigställd förrän hösten 2021, och därför 
återremitterades svaret på motionen av kommunfullmäktige 2020-10-22, § 161.  
 
I samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020 har förvaltningen genomfört en 
utredning där man tittat på frågan om hur vi kan stärka barns rättigheter, i enlighet med 
barnkonventionen. Utredningen har koncentrerats på möjligheten för en samordnande 
funktion som är centralt placerad. Men verksamheterna har även fått frågan om de ser ett 
behov av en mer barnombudsliknande tjänst. Eftersom barnrättsombud är en funktion på 
regional nivå har den inte tagits med i denna utredning. 
 
I utredningen ges följande rekommendation. ”I Ulricehamns kommun är det 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ytterst ska se till att kommunen som helhet 
lever upp till det som står i barnkonventionen. 
Barnkonventionen utgår från att all kommunal verksamhet ska ha ett barnperspektiv. Det 
innebär att konventionen berör alla anställda och hela förvaltningen i Ulricehamns kommun, 
inklusive de kommunala bolagen, inte bara inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i 
allra högsta grad även av beslut till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. 
Även politiken berörs självklart. 
 
För att stärka och systematisera arbetet med barnkonventionen bör det vara integrerat i 
kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. Detta för att arbetet ska bli tydligt och 
prioriterat. Det behövs en struktur för att arbetet med barnrättsperspektivet ska bli tydligt 
gällande planering, beslutsfattande och uppföljning. 
 
För detta arbete föreslås att det skapas en arbetsgrupp med minst en representant från varje 
sektor, en barnkonventionsgrupp. Gruppen kan bland annat arbeta med att samordna 
utbildningsinsatser och med att ta fram metoder och arbetssätt för att bättre leva upp till 
barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen ansvarar 
även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga barnbilagan 
som bifogas årsredovisningen.  
 
En centralt placerad funktion föreslås leda och samordna arbetet i denna grupp, ha det 
övergripande ansvaret för frågorna samt säkerställa att gemensamma styrdokument följer 
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barnkonventionen. Det åligger också den samordnande funktionen att inkludera de 
kommunala bolagen på bästa sätt i det övergripande arbetet med barnkonventionen, även 
om de saknar representant i arbetsgruppen. 
 
Detta uppdrag bör kunna kombineras med andra arbetsuppgifter. I ett uppstartsskede kan 
arbetsinsatsen troligen beräknas till ca 25 % av en heltidstjänst, för att sedan, över tid, uppgå 
till ca 20 %.” 
 
Den 16 december 2021 beslutade kommunfullmäktige följande; kommunstyrelsen får i 
uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen rekommenderar, inrätta en 
samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter.  
 
I samband med svar på återremissen klargörs även följande:  
 
Barnrättsombud är en term som främst används inom regionernas verksamhet, 
företrädelsevis inom hälso- och sjukvård. De flesta regionerna anger att funktionen har till 
uppgift att informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barns rättigheter 
och barnkonventionen, samt synliggöra och driva barnrättsfrågor i respektive verksamhet. 
Barnrättsombuden ska fungera som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter.  
 
Barnombud är en person som arbetar som företrädare för enskilda barn upp till 18 år. 
Barnombudet har till uppgift att företräda och stödja enskilda barn i möten med kommunen, 
till exempel genom att slussa dem vidare till redan befintliga funktioner som elevhälsovård 
eller socialtjänst. Detta för att säkerställa att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Denna 
funktion kan vara oberoende från kommunen för att öka trovärdigheten.  
 
En centralt placerad, samordnande funktion ansvarar för att implementera och 
samordna arbetet med barnkonventionen i verksamheterna. Funktionen ska arbeta 
strategiskt och långsiktigt med samordning och uppföljning, den har inte rollen att vara ett 
stöd i frågor kring ett specifikt barn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om barnrättsombud (MP) 
2 Protokollsutdrag KF 2020-10-22, § 161, återremiss på motion om barnrättsombud 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1. FÖRSLAG

Motion om inrättande av tjänst som Barnrättsombud

1 Förslag

• Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter fö-
rebild från Simrishamn.

• För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer in-
rättas ett nätverk som består av representanter från kommunens sektorer
och hålls ihop av barnrättsombudet.

• Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i upp-
drag att ta fram dessa).

• Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot
en barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det
föregås av en barnkonsekvensanalys.

2 Bakgrund

Den så kallade barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Det betyder att vi
som kommun har ett helt annat ansvar i att försvara barnens rätt i allt vi
företar oss än vi är vana vid. Vi kommer dessutom att bli granskade i detta.
Vi behöver rigga vår organisation så att vi säkrar upp att vi verkligen följer
barnkonventionen.

3 Simrishamn

Detta har man gjort i Simrishamn. Vi behöver troligen anpassa eftter våra
förutsättningar, men vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Ta en titt på Sim-
rishamns barnrättsarbete: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/service-
kommunen-erbjuder/simrishamns-kommuns-barnrattsarbete

3.0.1 Lokal barnombudsman

Simrishamns kommun har en lokal barnombudsman som arbetar för att stär-
ka barnets rättigheter i kommunen och vara en företrädare för barn upp till
18 år med utgångspunkt från Barnkonventionen. Hen finns till hands för att
lyssna, hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare,
ungdomsråd, socialtjänst, elevhälsovård m.fl. och stödja barn så att de får sina
rättigheter tillgodosedda i kommunen. En viktig del av arbetet är att förmed-
la och höja kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och
utbilda personal och politiker i kommunen.

2
Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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Motion om inrättande av tjänst som Barnrättsombud

3. SIMRISHAMN

3.0.2 Barnrättsteam

Den lokala barnombudsmannen samlar ett barnrättsteam, som består av re-
presentanter från alla kommunens förvaltningar. De träffas regelbundet för att
följa upp barnrättsarbetet i kommunens olika verksamheter utifrån en hand-
lingsplanen som finns tillgänglig för allmänheten. Barnrättsteamet har också
ett ansvar för barnbokslutet som årligen ska skrivas och återkopplas till kom-
munfullmäktige.

3.0.3 Kommunövergripande barnrättsarbete

De ger ett exempel: ”Trygga skolvägar”. Det har initierats ”underifrån” av två
skolungdomar.

3.0.4 Förvaltningarnas barnrättsarbete

De ger exempel på arbete från
• Barn- och utbildningsförvaltningens
• Kultur- och fritidsförvaltningens
• Samhällsbyggnadsförvaltningens och
• Socialförvaltningens barnrättsarbete

med bland annat Barnbokslut och Barnkonsekvensanalyser.

Ulricehamn 7 juni 2020

Arne Fransson Ingemar Basth

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 161/2020 

Svar på motion om barnrättsombud 
Dnr 2020/354 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen återremitteras.  
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
 

 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett 
nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av 
barnrättsombudet. 

 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta 
fram dessa). 

 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en 
barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en 
barnkonsekvensanalys. 

 
Frågan är under utredning i samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kanslichef 
2 Motion om barnrättsombud (MP) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar på återremiss för att besvara motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser avgöra ärendet idag eller återremittera det 
och finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.  
 
Mötet ajourneras 20:07-20:25. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§  
 

Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen 
Dnr 2021/615 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att förvaltningen får i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett parkeringsprogram för Ulricehamns kommun, ett arbete 
som redan påbörjats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden parkeringar på 
Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig nybyggnation tillförs ytterligare platser 
minst i enlighet med beslutad parkeringsnorm. 
 
Miljö och samhällsbyggnad har genomfört resevaneundersökningar om vilka som nyttjar 
Marknadsplatsen till parkering över dygnets tidpunkter. Cirka 70% av parkörerna dagtid 
reser till Ulricehamn från kommunens ytterdelar, eller från en intilliggande kommun. 
Förvaltningen bedömer att parkeringen utgör pendel- eller arbetsplatsparkering till staden 
mer än att den främjar handel. Mindre än 10% utgör boendeparkering till närboende i 
staden. 
 
Allt eftersom Ulricehamns stad centrumkärna förtätas behövs en långsiktig strategi för både 
transportsystemet och parkering. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med ett 
parkeringsprogram eller strategi kring hur parkeringar kan fördelas eller tillkomma inom 
Ulricehamn. 
 
Programmet eller strategin avser att ge en prioritering vilka trafikantgrupper som ska 
främjas, varav arbetsgruppen anser att besökande och handel till Ulricehamns centrum är 
prioriterad och bör rymmas främst inom gaturummets parkeringar. Dessa kan i framtiden 
ordnas i P-hus eller P-däck på fler än en plats i Ulricehamns centrum, och skapa en 
tillgänglighet för hela centrumkärnans besök- och handelsnäring, inte enbart vid 
Marknadsplatsen. 
 
Pendel- eller arbetsplatsparkering bör ordnas utanför centrumkärnan på lämpligare platser, 
eller möjligtvis till del övergå till andra transportsätt som kollektivtrafik. 
 
Boendeparkering ska främst ordnas av fastighetsägare, men ett viss samutnyttjande mellan 
handel- och boendeparkering bör kunna ske då de sällan konkurrerar om parkering på 
samma tidpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-08 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Motion om parkeringar på Marknadsplatsen 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett 
parkeringsprogram för Ulricehamns kommun, ett arbete som redan påbörjats. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-08 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om parkeringar på 
Marknadsplatsen 
Diarienummer 2021/615, löpnummer 4174/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett 
parkeringsprogram för Ulricehamns kommun, ett arbete som redan påbörjats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden parkeringar på 
Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig nybyggnation tillförs ytterligare platser 
minst i enlighet med beslutad parkeringsnorm. 
 
Miljö och samhällsbyggnad har genomfört resevaneundersökningar om vilka som nyttjar 
Marknadsplatsen till parkering över dygnets tidpunkter. Cirka 70% av parkörerna dagtid 
reser till Ulricehamn från kommunens ytterdelar, eller från en intilliggande kommun. 
Förvaltningen bedömer att parkeringen utgör pendel- eller arbetsplatsparkering till staden 
mer än att den främjar handel. Mindre än 10% utgör boendeparkering till närboende i 
staden. 
 
Allt eftersom Ulricehamns stad centrumkärna förtätas behövs en långsiktig strategi för både 
transportsystemet och parkering. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med ett 
parkeringsprogram eller strategi kring hur parkeringar kan fördelas eller tillkomma inom 
Ulricehamn. 
 
Programmet eller strategin avser att ge en prioritering vilka trafikantgrupper som ska 
främjas, varav arbetsgruppen anser att besökande och handel till Ulricehamns centrum är 
prioriterad och bör rymmas främst inom gaturummets parkeringar. Dessa kan i framtiden 
ordnas i P-hus eller P-däck på fler än en plats i Ulricehamns centrum, och skapa en 
tillgänglighet för hela centrumkärnans besök- och handelsnäring, inte enbart vid 
Marknadsplatsen. 
 
Pendel- eller arbetsplatsparkering bör ordnas utanför centrumkärnan på lämpligare platser, 
eller möjligtvis till del övergå till andra transportsätt som kollektivtrafik. 
 
Boendeparkering ska främst ordnas av fastighetsägare, men ett viss samutnyttjande mellan 
handel- och boendeparkering bör kunna ske då de sällan konkurrerar om parkering på 
samma tidpunkter. 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden parkeringar på 
Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig nybyggnation tillförs ytterligare platser 
minst i enlighet med beslutad parkeringsnorm. 
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Miljö och samhällsbyggnad har genomfört resevaneundersökningar om vilka som nyttjar 
Marknadsplatsen till parkering över dygnets tidpunkter. Cirka 70% av parkörerna dagtid 
reser till Ulricehamn från kommunens ytterdelar, eller från en intilliggande kommun. 
Förvaltningen bedömer att parkeringen utgör pendel- eller arbetsplatsparkering till staden 
mer än att den främjar handel. Mindre än 10% utgör boendeparkering till närboende i 
staden. 
 
Allt eftersom Ulricehamns stad centrumkärna förtätas behövs en långsiktig strategi för både 
transportsystemet och parkering. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med ett 
parkeringsprogram eller strategi kring hur parkeringar kan fördelas eller tillkomma inom 
Ulricehamn. 
 
Programmet eller strategin avser att ge en prioritering vilka trafikantgrupper som ska 
främjas, varav arbetsgruppen anser att besökande och handel till Ulricehamns centrum är 
prioriterad och bör rymmas främst inom gaturummets parkeringar. Dessa kan i framtiden 
ordnas i P-hus eller P-däck på fler än en plats i Ulricehamns centrum, och skapa en 
tillgänglighet för hela centrumkärnans besök- och handelsnäring, inte enbart vid 
Marknadsplatsen. 
 
Pendel- eller arbetsplatsparkering bör ordnas utanför centrumkärnan på lämpligare platser, 
eller möjligtvis till del övergå till andra transportsätt som kollektivtrafik. 
 
Boendeparkering ska främst ordnas av fastighetsägare, men ett viss samutnyttjande mellan 
handel- och boendeparkering bör kunna ske då de sällan konkurrerar om parkering vid 
samma tidpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om parkeringar på Marknadsplatsen 
 
Beslutet lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Viktor Bodin 
Tf. Samhällsbyggnadschef trafikhandläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



 

 
Parkeringar på Marknadsplatsen 

 

 
I den senaste redovisningen av ”Cityindex” kunde vi med glädje läsa att 
centrumhandeln totalt hade ökat med 1,8% trots de svårigheter som pandemin 
har fört med sig. 
 
Med den utvecklingen som är i centrumområdet idag och kommande år så 
måste vi säkerställa att våra invånare och besökare har någonstans att göra av 
sin bil. För att även fortsättningsvis kunna uträtta sina ärenden, lokalt här i 
Ulricehamn. 
 
Om kommunen väljer att inte tillgodose detta behov, ser vi att det finns en 
överhängande risk att den positiva centrumutveckling som finns idag kommer 
att få ett slut. 
 
 
 
Vi yrkar därför: 
 

- Att, Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden 
parkeringar på Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig 
nybyggnation tillförs ytterligare platser minst i enlighet med beslutad 
parkeringsnorm.  

 
 
 
 
Wiktor Öberg (M)      Richard Hallifax (M) 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-02-03 
Dnr 2022/9 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 807/2021, 811/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2021-12-12, 2021-12-14 

2.15 Nr 791/2021, 816/2021, 817/2021, 829/2021 
2021/555, 2021/542, 2021/541, 2021/534 
Avge yttrande som ankommer kommunstyrelsen när remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-11-25, 2021-12-17 

2.17 Nr 777/2021, 787/2021 
2021/8, 2021/641 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-11-29, 2021-12-07, 2021-12-15 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 810/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-15 

5.7 

Nr 785/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-06 

5.14 

Nr 802–803/2021, 809/2021, 815/2021, 832–833/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
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Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-10, 2021-12-15, 2021-12-16, 2021-12-
22 

5.15 

Nr 827/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och 
teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens 
fastigheter. 
Verksamhetschef fastighet 2021-08-02, 2021-09-16 

5.19 

Nr 826/2021, 835/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet. 
Verksamhetschef Fastighet 2021-09-24, 2021-11-24 

5.21 

Nr 783/2021, 784/2021, 790/2021, 792/2021, 693//2021 
2021/627, 2021/606, 2021/638, 2021/559, 2021/637 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-03, 2021-12-07 
Exploateringsingenjör 2021-12-03, 2021-12-07 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 773/2021, 775/2021, 776/2021, 782/2021, 786/2021, 788/2021, 789/2021, 
794/2021, 796–797/2021, 800/2021, 801/2021, 805/2021, 806/2021, 
808/2021, 830/2021, 834/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-11-19, 2021-11-15, 2021-11-25, 2021-11-11, 2021-11-18, 2021-11-
08, 2021-12-07, 2021-12-06, 2021-11-04, 2021-12-07, 2021-12-08, 2021-12-02, 
2021-12-09, 2021-11-19 
Kommunchef 2021-12-13 
Kanslichef 2021-11-22 

8.4 

Nr 831/2021  
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2021-12-15 

8.8 

Nr 774/2021, 778–780/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-11-24, 2021-11-16 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 804/2021 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
tf, sektorchef 2021-12-13 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
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19.1 

Nr 781/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-11-11 

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

22.2 

Nr 795/2021, 798–799/2021, 812/2021, 813/2021, 814/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns grundskola 
Verksamhetschef 2021-11-24, 2021-12-08, 2021-11-14, 2021-12-16 

 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 
1.14 Nr 7/2022 

2018/100 
Överklagande av beslut från annan myndighet samt avge yttrande avseende 
sådana beslut som är av mindre principiell betydelse  
Tf sektorchef 2022-01-04 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1/2022 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef kultur och fritid 2022-03-03 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 5/2022 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder  
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-05 

5.14 Nr 2/2022, 3/2022, 6/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande  
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-04, 2022-01-04, 2022-01-05 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

funktionsnedsättning och äldreomsorg 
13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.3 Nr 4/2022 

Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
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pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningschef 2022-01-04 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-07 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2022-02-03 
2022/9, löpnummer 27/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 807/2021, 811/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2021-12-12, 2021-12-14 

2.15 Nr 791/2021, 816/2021, 817/2021, 829/2021 
2021/555, 2021/542, 2021/541, 2021/534 
Avge yttrande som ankommer kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-11-25, 2021-12-17 

2.17 Nr 777/2021, 787/2021 
2021/8, 2021/641 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-11-29, 2021-12-07, 2021-12-15 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 810/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-15 

5.7 

Nr 785/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-06 

5.14 
Nr 802–803/2021, 809/2021, 815/2021, 832–833/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
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granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-10, 2021-12-15, 2021-12-16, 2021-
12-22 

5.15 

Nr 827/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp 
och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter. 
Verksamhetschef fastighet 2021-08-02, 2021-09-16 

5.19 

Nr 826/2021, 835/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet. 
Verksamhetschef Fastighet 2021-09-24, 2021-11-24 

5.21 

Nr 783/2021, 784/2021, 790/2021, 792/2021, 693//2021 
2021/627, 2021/606, 2021/638, 2021/559, 2021/637 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-12-03, 2021-12-07 
Exploateringsingenjör 2021-12-03, 2021-12-07 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 773/2021, 775/2021, 776/2021, 782/2021, 786/2021, 788/2021, 
789/2021, 794/2021, 796–797/2021, 800/2021, 801/2021, 805/2021, 
806/2021, 808/2021, 830/2021, 834/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-11-19, 2021-11-15, 2021-11-25, 2021-11-11, 2021-11-18, 
2021-11-08, 2021-12-07, 2021-12-06, 2021-11-04, 2021-12-07, 2021-12-08, 
2021-12-02, 2021-12-09, 2021-11-19 
Kommunchef 2021-12-13 
Kanslichef 2021-11-22 

8.4 

Nr 831/2021  
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2021-12-15 

8.8 

Nr 774/2021, 778–780/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-11-24, 2021-11-16 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 804/2021 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
tf, sektorchef 2021-12-13 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
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19.1 

Nr 781/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-11-11 

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

22.2 

Nr 795/2021, 798–799/2021, 812/2021, 813/2021, 814/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns grundskola 
Verksamhetschef 2021-11-24, 2021-12-08, 2021-11-14, 2021-12-16 

  
 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 
1.14 Nr 7/2022 

2018/100 
Överklagande av beslut från annan myndighet samt avge yttrande avseende 
sådana beslut som är av mindre principiell betydelse  
Tf sektorchef 2022-01-04 

2
  

Allmänna ärenden 

2.2 Nr 1/2022 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef kultur och fritid 2022-03-03 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 5/2022 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder  
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-05 

5.14 Nr 2/2022, 3/2022, 6/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande  
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-04, 2022-01-04, 2022-01-05 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.3 Nr 4/2022 

Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
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grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningschef 2022-01-04 

 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Kommunstyrelsens internbudget 2022 
Dnr 2021/657 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 om budget för 2022 och ekonomisk plan 2023–
2024. Kommunstyrelsens budget för 2022 har därefter fördelats per verksamhet med 
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2021 och de förändringar som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Justeringar har även gjorts för att kompensera 
kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera. 
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2022 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har sänkts från 40,15% till 39,75% samt att internräntan sänks 
från 1,7% till 1,0%, vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners 
budgetförutsättningar.  
 
Under 2022 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-22 från ekonomichef 
2 Internbudget 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-22 

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens internbudget 
2022 
Diarienummer 2021/657, löpnummer 4403/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 om budget för 2022 och ekonomisk plan 2023–
2024. Kommunstyrelsens budget för 2022 har därefter fördelats per verksamhet med 
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2021 och de förändringar som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Justeringar har även gjorts för att kompensera 
kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera. 
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2022 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har sänkts från 40,15% till 39,75% samt att internräntan sänks 
från 1,7% till 1,0%, vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners 
budgetförutsättningar.  
 
Under 2022 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18 om budget för 2022 och ekonomisk plan 2023–
2024. Kommunstyrelsens budget för 2022 har fördelats per verksamhet utifrån den ram som 
gällde för 2022. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om har genomförts.  
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2022 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har sänkts från 40,15% till 39,75% samt att internräntan sänks 
från 1,7% till 1,0%, vilket är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners 
budgetförutsättningar. Justeringar har även gjorts för att kompensera för kostnadsökningar, 
ökade kapitalkostnader, sänkt personalomkostnadspålägg, sänkt internränta samt interna 
hyresförändringar med mera. Överflyttningar har även gjorts mellan verksamheter till följd 
av exempelvis förändrad organisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 innebär att det görs anpassningar och 
omfördelningar av resurser motsvarande cirka 0,3% av omsättningen i driftbudgeten. I 
förslaget till internbudget har det totala anpassningskravet fördelats sektorsvis baserat på 
verksamheternas ekonomiska omsättning (bruttokostnader).  
 
I budget finns även beslut om medel avsatta i en central lönepott att fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Medel har fördelats till 
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verksamheterna avseende 2021 års avtalspåverkan på 2022. Nytt löneavtal kommer tidigast 
att gälla från 2022-04-01. Efter justeringarna uppgår anslaget för central lönepott 2022 till 
totalt cirka 21,6 mnkr. 
 
Sektor lärande 
När det gäller det utökade anslaget för barn och elever i behov av särskilt stöd på 4,3 mnkr 
har 0,7 mnkr fördelats till flexgrupp grundskola, utökning skolpsykolog 0,3 mnkr, barn och 
behov av särskilt stöd förskola 0,5 mnkr, specialpedagog grundskola 1,4 mnkr, elever med 
neuropsykologiska funktionshinder på introduktionsprogrammet (IM) 0,5 mnkr samt 
utbildningsskuld på gymnasieskolan 0,9 mnkr. När det gäller det utökade anslaget för 
skolskjuts på 1,0 mnkr tillfaller det skolskjuts för grundskoleelever.  
 
Kommunledningsstab  
När det gäller det utökade anslaget för socialt förebyggande åtgärder på 2,5 mnkr ligger det 
för närvarande hos kommunchef för senare fördelning. Anslaget för idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) på 0,5 mnkr ligger för närvarande hos kommunchef. Anslaget för 
lönejusteringar på 0,5 mnkr tillfaller lönepotten. När det gäller det utökade anslaget för 
Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare på 0,3 mnkr fördelas det till 
kommunikationsfunktionen.  
 
Övrigt 
Anslaget för Resurs Microsoft 365 på 0,4 mnkr och volymökning Microsoft EMS-licenser på 
0,4 mnkr har fördelats till samtliga verksamheter utifrån antalet licenser.   
 
Under 2022 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Internbudget 2022 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 

 



INTERNBUDGET 2022

Budget 2021
Tillägg och
justeringar Budget 2022

Revision 1,5 0 1,5
IT-nämnd 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen 1 510,0 50,1 1 560,1
Kommunledningsstab 105,2 0,8 106,0
KS oförutsett 0,0 6,0 6,0
Lönepott 0,4 21,7 22,1

Sektor, Miljö-och samhällsbyggnad 70,1 2,6 72,7

Sektor Välfärd 574,2 16,6 590,8
Varav:
Sektorstöd Välfärd 16,0 3,7 19,7
Individ- och familjeomsorg 90,6 4,80 95,4
Funktionsnedsättning 141,7 7,5 149,2
Hemtjänst 278,1 0,3 278,4
Vård- och omsorgsboende 47,8 0,3 48,1

Sektor Lärande 666,2 4,8 671,0
Varav:
Sektorstöd Lärande 43,8 0,3 44,1
Skolutveckling och stöd 28,7 1,7 30,4
Förskola 142,9 -1,4 141,5
Grundskola 284,3 4,6 288,9
Tingsholm 166,5 -0,4 166,1

Sektor Service 93,9 -2,4 91,5

TOTALT 1 511,5 50,1 1 561,6
SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN 1 529,5 57,1 1 586,6
TOTALT 18,0 7,0 25,0



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2022 
Dnr 2022/1 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2022 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-04 från barn- och utbildningschef 
2 Prislista_Förskola_2022_Offentlig huvudman 
3 Prislista_ped.oms_2022_Offentlig huvudman 
4 Prislista_ Grundskola_2022_Offentlig huvudman 
5 Prislista 2022 Gymnasieskola kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2022 fastställs. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-04 

Tjänsteskrivelse Prislista på utbildningar som erbjuds 
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2022 
Diarienummer 2022/1, löpnummer 5/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2022 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 2022. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Prislista_Förskola_2022_Offentlig huvudman 
2 Prislista_ped.oms_2022_Offentlig huvudman 
3 Prislista_ Grundskola_2022_Offentlig huvudman 
4 Prislista 2022 Gymnasieskola kommun 

 
 
 



  2022/1, 5/2022 2(2) 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 



Förskolan 2022 45+ 15-45 0-15 45+ 15-45 0-15
1-2 år över 1-2 år hel 1-2 år halv 3-5 år över 3-5 år hel 3-5 år halv

Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn

Undervisning 140 475 127 704 76 622 98 770 89 791 44 895

Läromedel 2 345 2 132 1 279 2 345 2 132 1 066

Elev- & Hälsovård 0 0 0 0 0 0

Måltider 12 717 11 561 6 937 12 717 11 561 5 781

Lokalkostnader 20 140 18 309 10 985 20 140 18 309 9 155

Delsumma 175 677 159 706 95 824 133 972 121 793 60 896

Administration 3% 5 270 4 791 2 875 4 019 3 654 1 827

Summa efter adm. pålägg 180 947 164 497 98 698 137 991 125 447 62 723



Pedagogisk omsorg 2022

1-2 år 3-5 år 6-12 år
Bidrag per månad och barn
0-15 tim 3 732 2 326 1 611

>15-över tim 13 932 8 684 6 013



Fritids Grundskola; årskurs 1-6

Undervisning 36 636 Undervisning 57 795

Läromedel 519 Läromedel 4 145

Elev- & Hälsovård 0 Elev- & Hälsovård 5 374

Måltider 5 492 Måltider 7 515

Lokalkostnader 5 814 Lokalkostnader 15 132

Delsumma 48 461 Delsumma 89 961

Administration 3% 1 454 Administration 3% 2 699

Delsumma efter adm. pålägg 49 915 Delsumma efter adm. pålägg 92 660

Föräldraavgift -7 311

Summa kronor per barn exkl avg 42 604

Förskoleklass Grundskola; årskurs 7-9

Undervisning 36 366 Undervisning 70 386

Läromedel 519 Läromedel 5 428

Elev- & Hälsovård 4 666 Elev- & Hälsovård 4 023

Måltider 7 515 Måltider 7 515

Lokalkostnader 6 359 Lokalkostnader 15 061

Delsumma 55 425 Delsumma 102 412

Administration 3% 1 663 Administration 3% 3 072

Delsumma efter adm. pålägg 57 088 Delsumma efter adm. pålägg 105 484



Länkar, klara för utskrift till pdf



Program EE FT IN VO HA EK SA NA TE BA IM

Undervisning 80 567 132 652 95 834 118 475 90 515 45 263 51 146 87 889 69 168 75 800 120 534

Läromedel/utrustning 11 236 13 042 16 919 9 756 7 680 7 251 6 983 7 863 7 911 9 036 6 880

Elevvård/Hälsovård 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193 3 193

Måltider 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183 6 183

Lokalkostnad 28 007 44 557 36 305 44 557 32 675 10 428 14 852 23 339 14 003 41 436 13 994

Administration 3% 3 876 5 989 4 753 5 465 4 207 2 170 2 471 3 854 3 014 4 069 4 524

Grundbelopp - exkl moms 133 060 205 616 163 187 187 627 144 452 74 488 84 828 132 321 103 471 139 716 155 307



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2022-2025 
Dnr 2021/622 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun godkänner Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025.  
 
Sammanfattning 
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd, DPS, beslutade 28 september 2021 att 
ställa sig bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. Gällande 
inriktningsdokument löper ut i december 2022, men då den politiska representationen från 
kommunsidan ändras from 1 januari 2022 beslutade DPS att inriktningsdokumentet redan 
nu skulle justeras. 
 
Förvaltningen har ingen invändning och föreslår att Ulricehamns kommun godkänner 
Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från socialchef 
2 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
3 Brev Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-16 

Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025   
Diarienummer 2021/622, löpnummer 4298/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun godkänner Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025.  
 
Sammanfattning 
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd, DPS, beslutade 28 september 2021 att 
ställa sig bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. Gällande 
inriktningsdokument löper ut i december 2022, men då den politiska representationen från 
kommunsidan ändras from 1 januari 2022 beslutade DPS att inriktningsdokumentet redan 
nu skulle justeras. 
 
Förvaltningen har ingen invändning och föreslår att Ulricehamns kommun godkänner 
Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025.  
  
 
Ärendet 
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd, DPS, beslutade 28 september 2021 att 
ställa sig bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. Gällande 
inriktningsdokument löper ut i december 2022, men då den politiska representationen från 
kommunsidan ändras from 1 januari 2022 beslutade DPS att inriktningsdokumentet redan 
nu skulle justeras. 
 
Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. 
Närvårdssamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och 
samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan 
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom 
kommunen/kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra 
möteskonstellationer. Avtalet gäller under perioden 2022–2025. Senast tolv månader innan 
avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det Delregionala politiska 
samrådsorganet. 
Beslutsunderlag 
1 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
2 Brev Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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1. Inledning  
  

Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och 

samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom 

kommunen/kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra 

möteskonstellationer.  

  

Avtalet gäller under perioden 2022–2025. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har 

parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det 

med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till 

en översyn tas av det Delregionala politiska samrådsorganet.  

  

2. Huvudmännens uppdrag  
  

 Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal,         

 överenskommelser och politiska beslut.  

  

VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. 

Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på 

regional, delregional och lokal nivå.  

  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av vård och omsorg, socialtjänst, regional och 

kommunal hälso- och sjukvård, förskola, skola, elevhälsa, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 

  

Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning, 

upphandling och uppföljning av de verksamheter som finansieras av VGR och Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunerna.  

  

3. Inriktning och mål  
  

I vårt gemensamma arbete ställs stora krav på samordning och arbetssätt som skapar tydlighet, 

vilket leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Vi ska skapa en samverkanskultur 

med tillit som grund och nyttja kraften som samverkan ger.  

  

Målbild för Närvårdssamverkan  
Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.   

  

Mål för Närvårdssamverkan  
Befolkningsperspektiv  

En välfungerande Närvårdssamverkan bidrar till att invånarna får tillgång till hälso- och 

sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra 

vårdövergångar och jämlik vård.  
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Verksamhets- och organisationsperspektiv  

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring 

ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och 

samverkan mellan huvudmännen.  

  

4. Styrning och struktur för samverkan  
  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 

invånarnas behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 

förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier 

och rekommendationer som påverkar huvudmännen.  

  

Gemensamma målsättningar, handlingsplaner, utvärderingar och arbetet med 

avvikelsehantering är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i 

vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 

spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.  

 

Delregionalt politiskt samråd (DPS)  
Delregionalt politiskt samråd tar fram vision och strategisk inriktning för Närvårdssamverkan. 

Parternas representanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får 

genomslag i huvudmännens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd ger uppdrag till  

Styrgruppen och Närvårdskontoret. Uppföljning och dialog kring uppdragen ska ske i 

Delregionalt politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.  
  

I Delregionalt politiskt samråd ingår:  

• Per kommun vald politisk representant eller utsedd ersättare.   

• Presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedd ersättare.  

• Presidiet för Regionhälsan.  

• Presidiet för Närhälsan.  

• Presidiet för styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus.  

• Presidiet för styrelsen Habilitering & Hälsa.  

• Presidiet för Tandvårdsstyrelsen.  
  

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteperson.  

  

Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på hemsidan. 

Närvårdssamverkans AU deltar också på Delregionalt politiskt samråd och ordförande för 

Styrgrupp närvård är föredragande.   

  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget.  

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR. 

Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och en ny vice ordförande 

väljs.  
 

Presidium  
Presidiet består av det Delregionala politiska samrådets ordförande och vice ordförande och 

de bereder ärenden till det Delregionala politiska samrådet.   
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Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

 

Styrgrupp  
Styrgruppen arbetar på uppdrag av det Delregionala politiska samrådet. Styrgruppen hanterar 

av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid 

behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.   

Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering 

av tagna beslut i respektive linjeorganisation.  

 

I Styrgruppen ingår representant för SÄS, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig samt representant från varje kommun. 

Tandvård och beställd primärvård adjungeras till styrgruppen. Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund och Koncernkontoret VGR har en representant vardera, men har ingen 

rösträtt.   

  

En av Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på 

hemsidan.  

  

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 

vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR.   

 

 Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara föredragande vid Delregionalt   

 politiskt samråd.  

  
Arbetsutskott (AU)  
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet består vidare 

av en representant ifrån kommunen, en ifrån primärvård och en ifrån SÄS (sammanlagt max tre 

personer). AU bereder ärenden till styrgruppen.   

  

Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

 

Uppdragsgrupp  
Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala 

ledningsgrupperna. Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 

uppdrag. Kommun, primärvård och specialistvård ska dock vara representerade i samtliga 

uppdragsgrupper. Uppdrag ges av styrgruppen och de ska vara tydliga och tidsbestämda. Alla 

uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan 

överlappa varandra.  

  

I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för 

resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Uppdragsgrupperna ska ha 

brukarmedverkan där det är möjligt. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för 

vidare hantering av resultatet. Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till 

Närvårdskontoret för publicering på hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller 

avslutas efter uppdragets slutförande.  
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Spridningskonferens  
Årligen fattas beslut gällande arrangemang av spridningskonferens med aktuellt tema. 

Närvårdskontoret ansvarar för organisation och administration.  

 

   Närvårdsområde  

Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- 

och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp.   

  

Lokal ledningsgrupp för Närvårdssamverkan 
De lokala ledningsgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Kommunen 

ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten. Ordförande i den lokala 

ledningsgruppen är representant i Styrgrupp närvård och ansvarar för att beslut och 

information från Styrgrupp närvård omhändertas i den lokala ledningsgruppen.  

Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå 

från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Ledningsgruppen består av 

representanter från kommun, primärvård och specialistvård, vilka ska ha mandat att fatta  

beslut och föra tillbaka frågor till sin organisation för åtgärd. Antalet personer i  

ledningsgruppen kan variera och sammansättningen utöver ovanstående bestäms lokalt, till 

exempel är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga parter i det lokala arbetet. Protokoll 

ska skrivas och mejlas till Närvårdskontoret för publicering på hemsidan.  

  

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som 

påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till 

Närvårdskontoret, som gör en bedömning om var frågan kan/bör hanteras. Lokala 

ledningsgrupper, över kommungränserna, kan gå samman och skapa gemensamma lokala 

arbetsgrupper.  

  

Lokal arbetsgrupp  
Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning 

och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala arbetsgrupperna arbetar med 

förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig 

del i de lokala arbetsgruppernas arbete.  

    

Närvårdskontoret  
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, 

omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. På 

Närvårdskontoret arbetar koordinator och samordnare. Möjlighet att anställa tillfälliga 

projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för tjänstemän i kommun och VGR finns. 

Medarbetarna arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgrupp närvård. 

Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund har arbetsgivaransvaret.   

  

5. Ekonomi  
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för 

detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. 

VGR betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, baserat på 

befolkningsmängd den 1 juli förgående år.   
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Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 

finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg.  

 

6. Uppföljning  
Delregionalt politiskt samråd respektive Styrgrupp närvård ansvarar för uppföljningen av 

arbetet som görs inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.   

 



 
 
  

     2021-11-19 

 

Till Ingående parter i  

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 

 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 

Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd, DPS, beslutade 2021-09-28 att ställa sig 

bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. Gällande inriktningsdokument 

löper ut i december 2022, men då den politiska representationen från kommunsidan ändras 

from 2022-01-01 beslutade DPS att inriktningsdokumentet redan nu skulle justeras.  

 

Beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2022-01-31 på 

info@borasregionen.se 

 

 

Charlotte Bliesener Falkenström 

Koordinator, Närvårdskontoret 

Tel 0703-799003 

 

Bilaga 

1 Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025. 
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Revidering av riktlinjer för handläggning av 
motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden 
Dnr 2021/670 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderade riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden antas. 
 
Tidigare version av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga 
politiska beslutsärenden, antagen av kommunstyrelsen 2019-12-02 § 308 upphävs.  
 
Sammanfattning 
Riktlinjen för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden föreslås revideras då det framkommit behov av förtydliganden. Ärendetypen 
initiativärende föreslås läggas till i dokumentet. Det föreslås att det förtydligas att 
handläggaren ska kontakta motionären eller förslagsställaren av ett initiativärende i början 
av utredningen för att säkerställa att ärendet har uppfattats på rätt sätt, enligt 
motionärens/förslagsställarens intentioner. Förslagsställaren av ett medborgarförslag bör 
kontaktas, och råder oklarheter ska förslagsställaren kontaktas. 
 
Det föreslås också att handläggare som inte är ärendeansvariga har en skyldighet att 
medverka i utredningen om detta krävs för att kunna svara på förslaget.  
 
I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar för att göra dokumentet mer lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-21 från kanslichef 
2 Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 

beslutsärenden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden antas. 
 
Tidigare version av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga 
politiska beslutsärenden, antagen av kommunstyrelsen 2019-12-02 § 308 upphävs.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-21 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
handläggning av motioner, medborgarförslag och 
övriga politiska beslutsärenden 
Diarienummer 2021/670, löpnummer 4335/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden antas. 
 
Tidigare version av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga 
politiska beslutsärenden, antagen av kommunstyrelsen 2019-12-02 § 308 upphävs.  
 
Sammanfattning 
Riktlinjen för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden föreslås revideras då det framkommit behov av förtydliganden. Ärendetypen 
initiativärende föreslås läggas till i dokumentet. Det föreslås att det förtydligas att 
handläggaren ska kontakta motionären eller förslagsställaren av ett initiativärende i början 
av utredningen för att säkerställa att ärendet har uppfattats på rätt sätt, enligt 
motionärens/förslagsställarens intentioner. Förslagsställaren av ett medborgarförslag bör 
kontaktas, och råder oklarheter ska förslagsställaren kontaktas. 
 
Det föreslås också att handläggare som inte är ärendeansvariga har en skyldighet att 
medverka i utredningen om detta krävs för att kunna svara på förslaget.  
 
I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar för att göra dokumentet mer lättillgängligt.  
 
 
Ärendet 
Riktlinjen för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden föreslås revideras då det framkommit behov av förtydliganden. Ärendetypen 
initiativärende föreslås läggas till i dokumentet. Det föreslås att det förtydligas att 
handläggaren ska kontakta motionären eller förslagsställaren av ett initiativärende i början 
av utredningen för att säkerställa att ärendet har uppfattats på rätt sätt, enligt 
motionärens/förslagsställarens intentioner. Förslagsställaren av ett medborgarförslag bör 
kontaktas, och råder oklarheter ska förslagsställaren kontaktas. 
 
Det föreslås också att handläggare som inte är ärendeansvariga har en skyldighet att 
medverka i utredningen om detta krävs för att kunna svara på förslaget.  
 
I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar för att göra dokumentet mer lättillgängligt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 

beslutsärenden 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kommunstyrelsens förvaltning 
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1 Bakgrund 
En förutsättning för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska kunna fatta 
välgrundade beslut är att politiska beslutsärenden handläggs på ett sakligt, professionellt och 
enhetligt sätt. För att ge förvaltningen och dess handläggare en bra grund att utgå ifrån i 
handläggning av motioner, medborgarförslag, initiativärenden och övriga politiska 
beslutsärenden, anger beskriver dessa riktlinjer lämpliga steg och överväganden kring 
arbetsmetodik i handläggningsprocessen. Riktlinjerna berör bland annat delmoment såsom 
omvärldsanalys, lag- och regelprövning, samt formulering av förslag till beslut. 

Formerna för hur ärenden till kommunfullmäktige ska handläggas regleras bland annat i 
kommunallagen, som anger att ärenden som avgörs av fullmäktige ska ha beretts antingen av 
en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning (KomL 
1991:900 2017:725, 5 kap. 26 §). Därtill fastställer arbetsordningen för kommunfullmäktige 
vissa regler för hur motioner och medborgarförslag ska utformas och hanteras (29-30 §).  

De mer detaljerade formerna för hur ärenden ska hanteras, beskrivs i dokumentet 
Ärendeprocessen samt i Ärendehandboken. Till stöd i handläggarens arbete finns även 
dokumentet Skrivregler – Tjänsteskrivelser i ephorte som ger anvisningar om hur 
tjänsteskrivelser ska se ut. Medan skrivreglerna fokuserar på form, har riktlinjerna i detta 
styrdokument mer fokus på metoden och handläggningsprocessen som ligger till grund för 
varje förslag till beslut. 

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att ge kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg 
och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen. Detta för att handläggning 
av motioner, medborgarförslag, initiativärenden och övriga politiska beslutsärenden ska bli 
så saklig, professionell och enhetlig som möjligt. 

3 Handläggarens roll 
Handläggarens ansvar är att utifrån sin yrkeskompetens ta fram ett sakligt och professionellt 
underlag till politiska beslutsärenden. Underlaget ska vara som är lagom omfattande, dels i 
förhållande till ärendets karaktär och dels till de tids- och budgetramar som är uppsatta för 
ärendet.  

Begreppet Politiska beslutsärenden ska förstås som är ärenden vilka som ska behandlas 
politiskt och kräver beslut i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Politiska 
beslutsärenden består i regel av olika sorters förslag till förändring av kommunens 
verksamheter. Handläggaren ansvarar för att utreda om sådana förslag är förenliga med 
gällande lagar och regler, samt vilka de mest centrala konsekvenserna förväntas bli av de 
förslag som förs fram.  

I detta arbete är det av stor vikt viktigt att handläggaren har rätt kompetens för sakfrågan, ett 
objektivt förhållningssätt och en oberoende ställning till beslutsfattarna, vilket kännetecknas 
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av en tydlig rollfördelning mellan tjänstemän och politiker. Medan politikerna beslutar om 
vad som ska uppnås och göras, är det förvaltningens och i förlängningen handläggarens 
ansvar att svara på frågan om hur det ska göras och vilka konsekvenser det får. 

4 Handläggningsprocessen 
Handläggningsprocessen avser metod för handläggning av motioner, medborgarförslag, 
initiativärenden och övriga politiska beslutsärenden. Mängden utredningsarbete som krävs i 
handläggningen varierar beroende på vad det är för fråga ärendet gäller.  

Om motionen/medborgarförslaget/initiativärendet är av den karaktären att en omfattande 
utredning behöver göras ska svaret innehålla en beskrivning av det utredningsarbete som 
krävs samt resursåtgång för detta. Bedömning av behovet av utredning i ärendet görs i 
samråd med närmaste överordnad chef. Dessutom ska det anges ett förslag om utredningen 
ska genomföras eller inte.  
 
Är förslaget att utredningen ska genomföras används beslutsförslaget ”anses vara i behov av 
omfattande utredning”.  Detta beslutsförslag åtföljs av ett förslag på tids- och resurssatt 
uppdrag till kommunstyrelsen/förvaltningen att utreda frågan. 
 
Är förslaget på svar att utredningen inte ska genomföras innebär det ett avslag på 
motionen/medborgarförslaget/initiativärendet. För mer information kring de olika 
beslutsförslagen, se steg 10.  
 
Handläggningsprocessen måste ofta anpassas efter sakfrågans karaktär, dock kan det vara 
bra att ha en generell beskrivning att utgå ifrån. En sådan generell beskrivning av 
handläggningsprocessen presenteras nedan i form av en checklista med 11 steg för 
handläggare att utgå ifrån vid handläggning av politiska beslutsärenden. 

Checklista för handläggningsprocessen:   

1. Ärendefördelning – Ärendet fördelas till ansvarig verksamhet och till handläggare 
med rätt kompetens för sakfrågan.  

2. Frågans historia och nuläge i kommunen – Kontrollera om något liknande 
ärende är aktuellt eller har tagits upp tidigare, till exempel genom att göra en sökning 
i diariesystemet.  

3. Ärendets ursprung och innebörd – Säkerställ så att vi har uppfattat ärende på 
rätt sätt. Det kan ibland vara svårt att uttyda vad förslaget i en motion eller ett 
medborgarförslag är. Inför besvarandet av en motion eller initiativärende ska 
motionären/förslagsställaren alltid kontaktas i början av utredningen för att stämma 
av så att vi har uppfattat ärendet rätt. Inför besvarande av ett medborgarförslag bör 
förslagsställaren kontaktas i början av utredningen för att stämma av förslaget. Finns 
det en osäkerhet kring vad medborgarförslaget gäller ska förslagsställaren kontaktas.  
vid osäkerhet tas kontakt med motionären/förslagsställaren för att säkerställa att vi 
uppfattat ärendet rätt.  

4. Frågeställning och mål – Precisera frågeställning och mål för handläggningen; 
vilken fråga ska besvaras och hur/när ska den besvaras. 
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5. Centrala perspektiv och intressenter – Identifiera vilka perspektiv som bör 
belysas i handläggningen och vilka intressenter som berörs särskilt av frågan. 

6. Omvärldsanalys – Gör en omvärldsanalys och titta på erfarenheter från omvärlden; 
lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. 

7. Lag- och regelprövning – Undersök om förslaget i ärendet är förenligt med 
gällande lagar och regler. 

8. Fördjupad analys – I mer omfattande ärenden kan det vara motiverat med en 
fördjupad analys. Denna kan utformas på en mängd olika sätt beroende på vilken 
fråga det rör sig om och vilken omfattning analysen ska ha.     

9. Konsekvensbedömning och slutsats – Gör en samlad konsekvensbedömning av 
det som föreslås i ärendet och vilka för- och nackdelar förslaget har. Bedöm vilka 
eventuella kostnader och risker som förväntas uppstå. Därefter kan slutsatser dras om 
hur ärendet ska besvaras och vilket beslut som ska föreslås. 

10. Färdigställande av beslutsförslag – Färdigställ tjänsteskrivelse med eventuell 
rapport som bilaga. Särskilt angivna beslutsalternativ ska användas i förvaltningens 
förslag till beslutsmening. Om ärendet är uppdelat i flera olika delförslag är det 
lämpligt att formulera svaret på samma sätt, med en beslutsmening per delförslag (se 
steg 10 Färdigställande av beslutsförslag). 

11. Ärendet lämnas till chef för godkännande och anmälan till politisk 
behandling – Kommunchef, sektorchef eller chef för stabsfunktion godkänner och 
anmäler ärendet till politisk behandling.  

5 Handläggningen inleds (steg 1–5) 
Det som initierar startar handläggningsprocessen är att ärendet fördelas till en verksamhet 
och en handläggare. fördelandet av ärendet, dels till förvaltningens ansvariga verksamhet och 
dels till en lämplig handläggare inom denna verksamhet. Det är viktigt att ärendet fördelas 
till rätt verksamhet som har hand om just den fråga som ärendet gäller och att handläggaren 
har rätt kompetens för att handlägga ärendet. I de fall då ärendet berör olika flera 
verksamheter eller kompetensområden, är det motiverat att blir den handläggare vars 
verksamhet berörs mest blir ärendeansvarig. I de delar av ärendet som berör andra 
kompetensområden verksamheter kan ska ärendeansvarig handläggare samråda med 
handläggare inom dessa verksamheter som ansvarar för just dessa specifika sakfrågor. Detta 
innebär att handläggare som inte är ärendeansvariga har ett krav på sig att medverka i 
utredningar som till någon del berör deras verksamhet om det bedöms nödvändigt för att 
kunna utreda frågan.   

När en handläggare blir tilldelad ett nytt ärende av sin chef är det av stor vikt att 
handläggningsuppdraget förtydligas gällande lämplig omfattning, ambitionsnivå, tidsram 
och eventuella resurser som finns till förfogande. Ansvaret för att förtydliga 
handläggningsuppdraget ligger främst på handläggarens chef, men om denne inte har angivit 
något förtydligande av uppdrag bör handläggaren på eget initiativ samråda med sin chef om 
detta. Handläggarens chef kan rådgöra med sektorchef om det föreligger tveksamheter om 
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hur omfattande handläggningsuppdraget ska vara. Sektorchef kan i sin tur ta upp frågan med 
kommunchef och kommunstyrelsens presidium om det kvarstår oklarheter i målsättningen 
för ärendets handläggning. 

Då ärendet väl är fördelat till en handläggare är det lämpligt att påbörja handläggningen med 
att undersöka sakfrågans historia och nuläge i kommunen. Exempelvis kan handläggaren 
söka efter tidigare ärenden som berör samma sakfråga, därtill och exempelvis är det lämpligt 
att konsultera eventuella fråga arbetskollegor inom förvaltningen som kan tänkas ha arbetat 
med denna fråga tidigare eller känner till frågans historia. I många fall pågår redan någon 
form av arbete kopplad till frågan och i vissa fall är det som föreslås redan tillgodosett.  

Utöver sakfrågans historia är det lämpligt att undersöka det specifika ärendets ursprung och 
innebörd. Var kommer ärendet ifrån och vilken intention finns bakom upprättandet av 
ärendet? När det gäller motioner och initiativärenden ska handläggaren alltid kontakta 
motionären/förslagsställaren för en dialog om hur motionen/initiativärendet ska tolkas och 
vad som egentligen föreslås.  När det gäller och medborgarförslag bör handläggaren kontakta 
förslagsställaren. Råder det osäkerhet kring hur förslaget ska tolkas och vad som egentligen 
föreslås ska förslagsställaren kontaktas för en dialog om syftet med förslaget. är det motiverat 
att handläggaren kontaktar motionären respektive förslagsställaren för en dialog om hur 
motionen/medborgarförslaget ska tolkas och vad som egentligen föreslås.  

När handläggaren känner till sakfrågans historia, ärendets ursprung och innebörd, bör 
handläggaren precisera vad som egentligen ska utredas i ärendet och vilken frågeställning 
som ska besvaras. Målet för handläggningen bör vara att kunna besvara denna frågeställning 
på ett sakligt, professionellt och lagom omfattande sätt, som stämmer överens med 
handläggningsuppdraget.  

När handläggningens frågeställning och mål är definierade bör handläggaren identifiera vilka 
perspektiv som ska belysas i handläggningen och vilka intressenter som berörs särskilt av 
frågan. Några perspektiv som i regel ska beaktas när konsekvenserna av ett förslag utreds är: 
ekonomi, laglighet, jämställdhet, mångfald, barnkonventionen, miljö och hållbar utveckling. 

Några exempel på intressenter som kan vara aktuella att utgå ifrån i handläggningsprocessen 
är: kommunens medborgare, medarbetare inom kommunens verksamheter, brukare inom 
omsorgen, barn/elever, företagare, arbetstagare, arbetssökande och pensionärer. Vilka 
intressenter som är aktuella måste bedömas från fall till fall och beror på vad frågan gäller. 

6 Omvärldsanalys (steg 6) 
Ett viktigt steg i handläggningsprocessen är omvärldsanalysen. I denna ska handläggaren 
undersöka kunskapsläget och erfarenheterna från omvärlden. Ambitionen är att 
handläggaren i omvärldsanalysen ska få en helhetssyn på frågan och en uppfattning av vilka 
aspekter som är viktiga i frågan.  

Beroende på sakfrågans karaktär kan omvärlden studeras på olika nivåer; lokalt, regionalt, 
nationellt eller globalt. Men Typexemplet är att undersöka erfarenheter och kunskap från 
andra liknande kommuner. Omvärldsanalysen kan även inbegripa granskning av befintlig 
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forskning på området. Ofta kan man hitta bra underlag och sammanfattningar av 
forskningsläget i olika frågor i statens offentliga utredningar (SOU). 

7 Lag- och regelprövning (steg 7) 
I detta steg ska handläggaren undersöka om förslaget i ärendet är förenligt med gällande 
lagar och regler. Beroende på sakfrågan kan lag- och regelprövning inbegripa prövning på 
många olika nivåer: , utifrån  

  Internationella konventioner 
  EU-rätt 
  Grundlagar 
  Lagar 
  Förordningar 
  Lokala föreskrifter samt  
  Kommunens normerande styrdokument.  

Typexemplet för lag- och regelprövning är att undersöka om förslaget i fråga är förenligt med 
kommunallagen och vad som ingår i kommunens beslutanderätt i det kommunala självstyret.  

Utöver renodlad lagprövning bör handläggaren även ha som praxis att undersöka om 
förslaget är förenligt med kommunens normerande styrdokument, det vill säga policys, 
riktlinjer och regler. 

8 Fördjupad analys (steg 8) 
Om beslutsärendet är av sådan karaktär att det kräver en mer omfattande utredning i 
handläggningsprocessen, bör handläggaren genomföra en fördjupad analys. Detta innebär att 
handläggaren måste lägga mer tid på ärendet för val av analysmetod, insamling av material 
och analys.  

En fördjupad analys kan genomföras på en mängd olika sätt och utformningen beror 
framförallt på frågans karaktär, tidsram, budgetram, tillgång till analysmaterial, 
handläggarens kompetens och profession. Exempel på metoder för fördjupad analys är 
statistiska analyser som bygger på registerdata eller enkätundersökningar, komparativa 
analyser med jämförelser av ett fåtal strategiskt utvalda analysenheter (exempelvis 
kommuner), kvalitativa analyser såsom textanalyser och intervjuer eller naturvetenskapliga 
metoder för att exempelvis mäta mängden miljöfarliga ämnen eller liknande. 

Varje profession har sina analysmetoder, men den gemensamma nämnaren som bör 
eftersträvas i samtliga analysmetoder är ett sakligt, förutsättningslöst och vetenskapligt 
förhållningssätt där handläggaren tydligt redogör för sina val och resonemang i analysen. 
Handläggaren bör tänka att analysen i princip ska vara möjlig att återskapa i efterhand av 
någon utomstående, som då också borde komma fram till samma resultat. 
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9 Konsekvensbedömning och slutsats 
(steg 9) 

I detta steg gör handläggaren en samlad konsekvensbedömning grundad på 
omvärldsanalysen, lag- och regelprövningen och eventuell fördjupad analys. Det som ska 
bedömas är vilka troliga konsekvenser förslaget skulle få med utgångspunkt i de centrala 
perspektiv och intressenter som har identifierats.  

Här kan det vara passande att exempelvis göra riskbedömningar utifrån olika perspektiv. 
Som nämndes i steg 5 (sidan 6) ska handläggaren i regel bedöma konsekvenserna med 
utgångspunkt i perspektiven: ekonomi, laglighet, jämställdhet, mångfald, barnkonventionen, 
miljö och hållbar utveckling. Det är särskilt lämpligt att bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna, såsom vilka kostnader som förväntas uppstå om det som föreslås i ärendet 
skulle förverkligas. 

Handläggaren bör diskutera och väga förslagets för- och nackdelar enligt den samlade 
konsekvensbedömningen och utifrån detta dra en slutsats som i sin tur avgör hur 
beslutsärendet ska besvaras. 

10 Färdigställande av beslutsförslag 
(steg 10) 

Alla steg i handläggningsprocessen ska inte redogöras för i tjänsteskrivelsen, utan den ska 
hållas kortfattad och översiktlig1. Om det i handläggningsprocessen har genomförts 
fördjupade analyser, mer omfattande omvärldsanalyser eller lag- och regelprövningar ska 
dessa presenteras i sin helhet i en separat rapport, som en bilaga till tjänsteskrivelsen. 

För att politiska beslutsärenden ska besvaras så tydligt och enhetligt som möjligt ska följande 
beslutsalternativ – i form av begrepp och uttryck (se fetstil) - användas i tjänsteskrivelsens 
föreslagna beslutsmening, som i exemplet nedan gällande en motion: 

Förvaltningens förslag till beslut: 

 Motionen antas genom att … (uppdrag till kommunstyrelsen) 

 Motionen avslås med hänvisning till ... (kortfattad motivering) 

 Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till … (befintligt sakläge) 

 Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till … 
(befintligt pågående arbete i frågan) 

 Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till … (befintlig 
pågående utredning i frågan) 

 
1 Se dokumentet Skrivregler – tjänsteskrivelser i ephorte för mer ingående information om hur tjänsteskrivelser 
ska se ut och vad de ska innehålla 
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 Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning 
till... (beskrivning av frågans karaktär). Detta beslutsförslag åtföljs av ett förslag på 
tids- och resurssatt uppdrag till kommunstyrelsen/förvaltningen att utreda frågan. 

Något av dessa sex beslutsalternativ ska som regel användas i besvarandet av politiska 
beslutsärenden. Uttryck såsom ”anses besvarad”, ”avstyrker”, ”tillstyrker”, eller ”fastställer” 
bör inte användas i beslutsmeningar.  

I vissa fall kan det vara motiverat att föreslå olika beslut för olika delförslag i ett ärende. I 
sådana fall måste handläggaren precisera vilket/vilka delförslag som förvaltningen föreslår 
ska antas, avslås eller anses vara tillgodosedda/under genomförande/under utredning/i 
behov av omfattande utredning. Om exempelvis en hel motion antas/avslås, innebär det att 
samtliga förslag i motionen antas/avslås. 

11 Godkännande och anmälning av ärende 
(steg 11) 

När handläggaren anser att tjänsteskrivelsen är färdig ska ärendet lämnas för godkännande 
till antingen kommunchef, sektorchef eller chef för stabsfunktion. Ansvarig chef anmäler 
ärendet till politisk behandling.  

12 Ansvar, uppföljning och förankring 
Kanslichef är ansvarig för uppföljning av dessa riktlinjer och eventuell revidering. En 
uppföljning och uppdatering måste göras senast innan årsskiftet 2020/2021 då riktlinjerna 
formellt upphör att gälla. Vid uppföljning bör ansvarig se över om riktlinjerna fortfarande är 
förenliga med andra styrdokument och rutiner. Därtill krävs en utvärdering av hur väl 
riktlinjerna har fungerat i tillämpningen. Har riktlinjerna fyllt sitt syfte av att ge kommunens 
handläggare en god generell grund för saklig, professionell och enhetlig handläggning av 
politiska beslutsärenden? 

Riktlinjerna i detta styrdokument förankras i kommunens verksamheter först och främst 
genom att de läggs ut på intranätet, dels i författningshandboken och dels under fliken ”Att 
arbeta hos oss” – ”Våra arbetssätt” – ”Kommunövergripande arbetssätt” under rubriken 
”Ärendehantering”. Dessutom ligger ett särskilt ansvar på chefer i verksamheter som 
handlägger politiska beslutsärenden, att själva ha kännedom om riktlinjerna och att 
informera sin berörda personal, framförallt handläggare, om riktlinjerna. Vid introduktion av 
nya medarbetare som förväntas arbeta med handläggning av politiska beslutsärenden ska 
dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. 

Kanslifunktionen har ett ansvar för att stötta kommunens övriga verksamheter i hur 
handläggningsprocessen och ärendehanteringen ska gå till, samt i hur dessa riktlinjer ska 
tolkas och tillämpas i praktiken.  
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§  
 

Uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar 
för återbruk 
Dnr 2016/702 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Uppdraget avslutas med hänvisning till ökade kostnader samt att det inte är lämpligt att 
verksamheten ska ha ansvar för ett mer omfattande återbruk. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick i budgeten för 2015 i uppdrag att utreda behovet och effekterna av att 
etablera ett återbruk på återvinningscentralen vid Övreskog samt att, ur ett 
fastighetsperspektiv, utreda effekterna av att bygga ett återbruk i form av framtida ägande 
och drift. Förvaltningen såg många positiva aspekter på ett återbruk på Övreskog. Dock är 
lokalerna för stora för verksamhetens behov vilket resulterar i onödigt höga lokalkostnader. 
Det geografiska läget innebär att det är svårt för brukare/deltagare och besökare att sig dit, 
då det förutsätter tillgång till bil.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-03 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
alternativa placeringar för återbruk. Uppdraget fördelades till sektor välfärd. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att avsluta uppdraget med hänvisning till ökade 
kostnader samt att det inte är lämpligt att verksamheten ska ha ansvar för återbruket. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-21 från socialchef 
2 Uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk - KS protokoll 161103 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Uppdraget avslutas med hänvisning till ökade kostnader samt att det inte är lämpligt att 
verksamheten ska ha ansvar för ett mer omfattande återbruk. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-21 

Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram förslag på 
alternativa placeringar för återbruk 
Diarienummer 2016/702, löpnummer 4341/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Uppdraget avslutas med hänvisning till ökade kostnader samt att det inte är lämpligt att 
verksamheten ska ha ansvar för ett mer omfattande återbruk. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick i budgeten för 2015 i uppdrag att utreda behovet och effekterna av att 
etablera ett återbruk på återvinningscentralen vid Övreskog samt att, ur ett 
fastighetsperspektiv, utreda effekterna av att bygga ett återbruk i form av framtida ägande 
och drift. Förvaltningen såg många positiva aspekter på ett återbruk på Övreskog. Dock är 
lokalerna för stora för verksamhetens behov vilket resulterar i onödigt höga lokalkostnader. 
Det geografiska läget innebär att det är svårt för brukare/deltagare och besökare att sig dit, 
då det förutsätter tillgång till bil.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-03 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
alternativa placeringar för återbruk. Uppdraget fördelades till sektor välfärd. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att avsluta uppdraget med hänvisning till ökade 
kostnader samt att det inte är lämpligt att verksamheten ska ha ansvar för återbruket. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen fick i budgeten för 2015 i uppdrag att utreda behovet och effekterna av att 
etablera ett återbruk på återvinningscentralen vid Övreskog samt att, ur ett 
fastighetsperspektiv, utreda effekterna av att bygga ett återbruk i form av framtida ägande 
och drift. Förvaltningen såg många positiva aspekter på ett återbruk på Övreskog. Dock är 
lokalerna för stora för verksamhetens behov vilket resulterar i onödigt höga lokalkostnader. 
Det geografiska läget innebär att det är svårt för brukare/deltagare och besökare att sig dit, 
då det förutsätter tillgång till bil.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-03 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
alternativa placeringar för återbruk. Uppdraget fördelades till sektor Välfärd. 
  
UEAB 
UEAB har sedan 1 januari 2008 ansvaret för återvinningscentralen Övreskog som är den 
enda bemannade återvinningscentralen i Ulricehamn. Man kan lämna möbler och kläder av 
bra kvalitet till återanvändning. Möblerna och ”prylarna” tas om hand om den dagliga 
verksamheten på Överskottslagret. Man kan även lämna andra grovavfall som byggmaterial 
med mera.  
 
UEAB arbetar sedan en tid tillbaka med ett nytt helhetskoncept för området på 
Återvinningsstationen vid Övreskog. I den framtidsinriktade gestaltningsplanen som är 
framtagen finns visionen att skapa en mötesplats utifrån nya samarbeten och tankemönster. 
Enligt beskrivningen på hemsidan arbetar man redan nu intensivt på området för att kunna 
öka återvinningen med det mänskliga mötet i centrum. Det handlar bland annat om åtgärder 
för att öka återbruket innan det blir avfallssopor. UEAB beskriver en framtid där kommunen 
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flyttar sitt överskottslager till Övreskog och i anslutning bygger både ett café och ett orangeri. 
I förlängningen skulle det även kunna startas en verkstad med försäljning för de prylar, 
möbler och porslin som lämnas in.  
 
Funktionsnedsättning 
I dagsläget har verksamhetsområde Funktionsnedsättning en företagsgrupp inom daglig 
verksamhet, Överskottslagret, där man arbetar med återvinning. Det finns möjlighet för 
privatpersoner att lämna in möbler och andra hushållssaker i en container på 
Återvinningscentralen på Övreskog. Det som lämnas in där tas sedan om hand av deltagarna 
på Överskottslagret och säljs i butiken. Verksamheten finns på Villagatan i Ulricehamn.  
 
Individ- och familjeomsorgen 
Inom IFO finns Arbetscenter som ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor med 
uppdrag att ge stöd och insatser till den som vill komma närmare arbetsmarknaden och egen 
försörjning. Det kan bland annat innebära jobbsökaraktiviteter, praktikplats och kontakt med 
vuxenskolan. Inom arbetscenter finns idag inget direkt arbete med återbruk. 
 
Framtida behov 
Om kommunen ska öka arbetet med återbruk krävs andra lokaler än de som finns för detta 
ändamål idag. Överskottslagret på Villagatan fungerar bra utefter den volym och de föremål 
som man hanterar där i dagsläget. Ska återbruket utökas och även omfatta större föremål, 
som till exempel dörrar, fönster och andra byggmaterial, krävs andra lokaler. Några sådana 
lokaler finns inte i det bestånd som verksamheten har idag. Om man skulle hitta en annan 
lokal skulle det innebära högre krav på transporter av otympliga föremål från Övreskog till 
lokalen, vilket skulle leda till ökade kostnader för verksamheten.  
 
Verksamheten funktionsnedsättning och arbetscenter inom IFO ser möjligheter att vara med 
och arbeta i ett återbruk om rätt förutsättningar finns. Om det skulle finnas ett återbruk med 
ansvarig personal som arbetar där skulle till exempel en företagsgrupp inom daglig 
verksamhet kunna ingå i den gruppen och vara behjälplig. Ett alternativ skulle vara om 
arbetscenter kunde ha personer placerade där som en arbetsmarknadsåtgärd och om det 
bedöms vara lämpligt. 
  
Problemen för verksamheterna om de själva skulle vara ansvariga för återbruket är de ökade 
kostnaderna som tillkommer med anledning av lokalen, samt eventuella transporter av 
föremål från Övreskog till lokalen.  
 
Verksamheterna bedömer också att det inte är lämpligt att de är ansvariga för återbruket. 
För deltagare inom daglig verksamhet är det inte lämpligt med produktionskrav och den 
insats som kan erbjudas kan variera, både i mängd och kvalitet. Inom arbetscenter finns det 
en risk att det inte alltid finns personer att tillgå som kan sköta återbruket, vilket skulle 
innebära en risk att återbruket blir inaktivt under perioder.  
 
För att få en kontinuitet och kvalitet i återbruket föreslår verksamhetsområde 
funktionsnedsättning och IFO därför att ansvaret för återbruket åligger en verksamhet med 
personal som är kunniga inom området, där denna verksamhet också står för lokalen. Under 
dessa förutsättningar skulle en företagsgrupp inom daglig verksamhet, eller deltagare från 
arbetscenter, kunna bidra till återbruket. Men att göra dessa verksamheter ansvariga för 
återbruket bedöms inte vara lämpligt.  
  
Beslutsunderlag 
1 Uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk - KS protokoll 161103 

 
 
 



  2016/702, 4341/2021 3(3) 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Ann-Christin Efraimsson 
Socialchef Verksamhetschef funktionsnedsättning 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
 
 
Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2016-11-03 
Paragrafer 267-283 
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-08 Datum då anslaget tas ner 2016-11-30 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift 

 
 

Tid och plats torsdag den 3 november 2016 kl. 08:00-16:10, i Kommunfullmäktiges 
sessionssal, Stadshuset 

  
Paragrafer 267-283 

  
Ledamöter Mattias Josefsson S Ordförande 

Roger Wilhelmsson M Vice ordförande 
Inga-Kersti Skarland S Ledamot 
Klas Redin S Ledamot 
Catharina Ståhl-Lind S Ledamot 
Per Johansson M Ledamot 
Roland Karlsson C Ledamot 
Ann Stockzelius C Ledamot 
Liselotte Andersson C Ledamot 
Niclas Sunding SD Ledamot 
Mikael Levander NU Ledamot 
Hanna Gundberg MP Ledamot 
Birgit Andersson L Ledamot 
Cristina Bernevång KD Ledamot 
Jan-Olof Sundh V Ledamot 

  
Tjänstgörande  

ersättare 
   

  
Ersättare Mattias Remar S  

Aira Eriksson S  
Sebastian Gustavsson M  
Wiktor Öberg M  
Mikael Dahl C  
Hanna Brunnegård C  
Victor Sund C  
Aila Kiviharju SD  
Niklas De Loughery Nordin MP  
Roland Eriksson L  
Bengt Andelius KD  
Roger Andersson V §§ 267-278 

  
Justerare 

 
Birgit Andersson (L) 

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 8 november kl. 13.00 

  
Övriga Carita Brovall Kommunchef 

Maria Jonsson Socialchef 
Ionie Olofsson Barn- och utbildningschef 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Isabelle Wikström Servicechef 
Niklas Anemo Ekonomichef 
Lars Lindbergh Personalchef 
Katrin Högborn Kommunikationschef 
Sebastian Olofsson Samhällsbyggnadschef 
Pehr Johansson Kanslichef 
Eva Öhlund Enhetschef samhällsutveckling 
Petra Grönhaug Kommunsekreterare 

  
Allmänheten Öppet sammanträde §§ 267-283 

 
 

Underskrifter  
 

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Mattias Josefsson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

  Birgit Andersson 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 278/2016 
 

Uppdrag Återbruk på återvinningscentralen 
Dnr 2016/533 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick i budgeten för 2015 i uppdrag att utreda behovet och effekterna av att 
etablera ett återbruk på återvinningscentralen vid Övreskog samt att, ur ett 
fastighetsperspektiv, utreda effekterna av att bygga ett återbruk i form av framtida ägande 
och drift. Förvaltningen anser att det finns många positiva aspekter av ett återbruk på 
Övreskog. Dock är lokalerna för stora för verksamhetens behov vilket resulterar i onödigt 
höga lokalkostnader. Det geografiska läget innebär att det är svårt för brukare/deltagare och 
besökare att ta sig dit, då det förutsätter tillgång till bil.   
 
Protokollsanteckning 
Roland Karlsson (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med UEAB 
återkomma med ett justerat förslag för återbruk på Övreskog. 
 
Mikael Levander (NU) och Hanna Gundberg (MP) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) 
förslag. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Per Johansson (M) yrkar bifall på ordförandens förslag. 
 
Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens förslag och Roland Karlssons (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2016-09-27 från socialchef  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detta uppdrag avslutas.  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk. 
 
Reservationer 
Mikael Levander (NU) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Servicechef   
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 2022 
Dnr 2021/631 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker 
arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-29 från servicechef 
2 Investeringskalkyl kosten 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2022. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-11-29 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
diverse investeringar inom verksamhet kost 2022 
Diarienummer 2021/631, löpnummer 4080/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker 
arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Verksamheten omfattar 34 kök varav 29 är tillagningskök. De flesta kök har produktion 
större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. 
Dessutom har de moderna maskinerna endast en livslängd på 10–15 år. För att skapa en 
ergonomisk rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. 
Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att 
sjukskrivningarna på sikt kan minska.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten 2022. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl kosten 2022 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef  
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Ekonomichef  
Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service  Kommunledningsstaben 
  

 

David Reinholdsson 
Tf Verksamhetschef 
Verksamhet kost 
Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 801

Uppgiftslämnare Verksamhet

David Reinholdsson Kost

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

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

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

Installationer kök 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 100 100 100 100 100 100 600
Internränta 17 15 14 12 10 9 77
Summa kapitalkostnader 117 115 114 112 110 109 677
Summa kostnader 117 115 114 112 110 109 677
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 117 115 114 112 110 109 677

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Inga tillkommande driftskostnader utöver kapitalkostnaderna.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för badbryggor samt 
inköp knutna till friluftsbaden 
Dnr 2021/645 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden, 0,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser väntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till 
friluftsbaden, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att uttjänta bryggor kan bytas ut för att 
garantera funktion och säkerhet för besökarna vid de kommunala badplatserna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-09 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden, 0,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser väntas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-09 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden 
Diarienummer 2021/645, löpnummer 4211/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden, 0,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser väntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till 
friluftsbaden, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att uttjänta bryggor kan bytas ut för att 
garantera funktion och säkerhet för besökarna vid de kommunala badplatserna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för badbryggor samt inköp knutna till 
friluftsbaden, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att uttjänta bryggor kan bytas ut för att 
garantera funktion och säkerhet för besökarna vid de kommunala badplatserna. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ändamålet investeringsbudgeten för 
2022. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser väntas 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 
 
Erik Johansson 
Fritidskonsulent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Investeringen tas i bruk år: 1

Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 7, 10, 15,  20,  40, 50, 60 eller 90 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Objektets namn:

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 600 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 600 0 0 0 0 0 600

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 6 5 5 4 4 3 27
Summa kapitalkostnader 66 65 65 64 64 63 387
Summa kostnader 66 65 65 64 64 63 387
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 66 65 65 64 64 63 387

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.

Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

600

Lars Runqvist Fritidsenheten

Investeringsutgift, tkrNy-/om-/tillbyggn (m
2 

)

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för pott offentlig 
gestaltning 
Dnr 2021/655 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga ökade driftanslag förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr. 
Investeringen möjliggör satsningar på konstnärlig gestaltning i Vegby och vid den lilla scenen 
för barnkultur i Ulrikaparken.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl pott offentlig gestaltning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga ökade driftanslag förväntas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
pott offentlig gestaltning 
Diarienummer 2021/655, löpnummer 4271/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga ökade driftanslag förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr. 
Investeringen möjliggör satsningar på konstnärlig gestaltning i Vegby och vid den lilla scenen 
för barnkultur i Ulrikaparken.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för pott offentlig gestaltning, 0,7 mnkr. 
Investeringen möjliggör satsningar på konstnärlig gestaltning i Vegby och vid den lilla scenen 
för barnkultur i Ulrikaparken. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för offentlig gestaltning i investeringsbudget i 
investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl pott offentlig gestaltning 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur- och fritid 
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Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Investeringen tas i bruk år: 1

Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 7, 10, 15,  20,  40, 50, 60 eller 90 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Objektets namn:

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 700 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 700 0 0 0 0 0 700

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 70 70 70 70 70 70 420
Internränta 7 6 6 5 4 4 32
Summa kapitalkostnader 77 76 76 75 74 74 452
Summa kostnader 77 76 76 75 74 74 452
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 77 76 76 75 74 74 452

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.

Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

700

Lena Moritz Kultur och fritid

Investeringsutgift, tkrNy-/om-/tillbyggn (m
2 

)

Pott offentlig gestaltning

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 2022 
Dnr 2021/668 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 
1,2 mkr. Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker, lekplatser och 
parkutrustning för att skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från servicechef 
2 Kopia av Investeringskalkyl Park och lek 22 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-20 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
parker och lekplatser 2022 
Diarienummer 2021/668, löpnummer 4328/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
  
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 
1,2 mkr. Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker, lekplatser och 
parkutrustning för att skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 
1,2 mkr. Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker, lekplatser och 
parkutrustning för att skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn. 
 
Sedan 2001 har kommunen utöver centralortens offentliga lekplatser även åtagit sig att, utan 
krav på ersättning, utföra eller bekosta underhåll av lekplatser (lekplatsunderhåll och 
fallskyddsmaterial) som ingår i väg- och samhällsföreningarnas huvudmannaskap. Park och 
skog ansvarar för underhållet på 59 lekplatser.  
 
Fel och brister på lekplatserna utifrån den årliga säkerhetsbesiktningen kommer att åtgärdas 
av dessa budgetmedel. Investeringsanslaget ska även omfatta upprustning och inköp av 
parkmöbler och annan parkutrustning som tjänat ut eller behöver renoveras samt 
kompletteringar och utbyte av växtmaterial och renovering av grusade parkvägar. 
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2022, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kopia av Investeringskalkyl Park och lek 22 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef 
 
 

Anna-Lena Johansson  Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor Service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Peter Kinde, Parkchef Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Parker och
lekplatser 1 200

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 200 1 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 200 0 0 0 0 0 1 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 120 120 120 120 120 120 720
Internränta 12 11 10 8 7 6 54
Summa kapitalkostnader 132 131 130 128 127 126 774
Summa kostnader 132 131 130 128 127 126 774
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 132 131 130 128 127 126 774

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för 
lekplatsrenoveringar 2022 
Dnr 2021/669 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser lokaliserade i Tvärred, Timmele och 
Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från servicechef 
2 Investeringskalkyl lekplatsrenoveringar 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-20 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
lekplatsrenoveringar 2022 
Diarienummer 2021/669, löpnummer 4329/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser lokaliserade i Tvärred, Timmele och 
Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser för att skapa ett tryggt och attraktivt 
Ulricehamn för våra yngre kommuninvånare. 
 
Park och skog ansvarar för underhållet på 59 lekplatser. En plan för renovering/utbyte har 
presenterats för kommunstyrelsen 2021-02-04. 
 
De planerade renoveringarna 2022 är lokaliserade till Tvärred, Timmele och Ulricehamn. 
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2022, 3,2 mkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl lekplatsrenoveringar 2022 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef 
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Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef Ekonomichef 
Sektor Service Kommunledningsstaben 
  

 

Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Verksamhet kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Peter Kinde, Parkchef Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 2022
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Lekplatsrenoverin
g 2022 3 200

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 200 3 200
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 200 0 0 0 0 0 3 200

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 320 320 320 320 320 320 1 920
Internränta 32 29 26 22 19 16 144
Summa kapitalkostnader 352 349 346 342 339 336 2 064
Summa kostnader 352 349 346 342 339 336 2 064
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 352 349 346 342 339 336 2 064

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-01-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Avsteg från funktionsprogram för grundskola 
avseende idrottshall 
Dnr 2021/648 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera utökade ytor för 
idrottshall, läktare, förråd och avskiljbar del av matsal för byggnationen ny F-6 skola 
Sanatorieskogen 1:3. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogram som finns framtaget för förskola 
och grundskola. Avsteget är i större omfattning som kräver politiskt beslut. Avvikelsen avser 
att utöka ytorna på F-6 skolan, Sanatorieskogen 1:3 så skolans idrottshall har tävlingsmått 
samt läktare för 300 personer med tillhörande utrymmen för entré, kapprum, 
hygienutrymmen, extra förråd, avskiljbar del av matsal samt utökade 
omklädningsutrymmen. 
 
I funktionsprogrammet står det inget om idrottshall med tillhörande läktare. I centralorten 
efterfrågas en fullstor idrottshall med läktare av föreningslivet. 
 
Avsteget innebär att ytorna utökas med 551 m² BTA (bruttoarea) och den uppskattade 
utgiften 15,7 mnkr ryms inom investeringsbudgeten 2022 för projektet. Totalbudget för 
projektet är 299 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-17 från servicechef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera utökade ytor för 
idrottshall, läktare, förråd och avskiljbar del av matsal för byggnationen ny F-6 skola 
Sanatorieskogen 1:3. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-17 

Tjänsteskrivelse Avsteg från funktionsprogram för 
grundskola avseende idrottshall 
Diarienummer 2021/648, löpnummer 4258/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera utökade ytor för 
idrottshall, läktare, förråd och avskiljbar del av matsal för byggnationen ny F-6 skola 
Sanatorieskogen 1:3. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogram som finns framtaget för förskola 
och grundskola. Avsteget är i större omfattning som kräver politiskt beslut. Avvikelsen avser 
att utöka ytorna på F-6 skolan, Sanatorieskogen 1:3 så skolans idrottshall har tävlingsmått 
samt läktare för 300 personer med tillhörande utrymmen för entré, kapprum, 
hygienutrymmen, extra förråd, avskiljbar del av matsal samt utökade 
omklädningsutrymmen. 
 
I funktionsprogrammet står det inget om idrottshall med tillhörande läktare. I centralorten 
efterfrågas en fullstor idrottshall med läktare av föreningslivet. 
 
Avsteget innebär att ytorna utökas med 551 m² BTA (bruttoarea) och den uppskattade 
utgiften 15,7 mnkr ryms inom investeringsbudgeten 2022 för projektet. Totalbudget för 
projektet är 299 mnkr. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogram som finns framtaget för förskola 
och grundskola. Avsteget är i större omfattning som kräver politiskt beslut. Avvikelsen avser 
att utöka ytorna på F-6 skolan, Sanatorieskogen 1:3 så skolans idrottshall har tävlingsmått 
samt läktare för 300 personer med tillhörande utrymmen för entré, kapprum, 
hygienutrymmen, extra förråd, avskiljbar del av matsal samt utökade 
omklädningsutrymmen. 
 
I funktionsprogrammet står det inget om idrottshall med tillhörande läktare. I centralorten 
efterfrågas en fullstor idrottshall med läktare av föreningslivet. I nuläget finns det 2 
idrottshallar med läktare, Sporthallen och Stenbockshallen. Behovet av fullstor idrottshall 
med läktare är stor vid större föreningsarrangemang såsom tävlingar och idrottscuper där 
föreningarna kan ta in publik, vilket är en viktig del för föreningarnas ekonomi. I och med att 
en avskiljbar del görs i matsalen kan även föreningslivet använda sig av den del vid cuper och 
turneringar för försäljning av fika och dyl. Detta gagnar föreningslivet och är något som 
föreningar efterfrågar.  
 
Avsteget innebär att ytorna utökas med 551 m² BTA och den uppskattade utgiften 15,7 mnkr 
ryms inom investeringsbudgeten 2022 för projektet. Totalbudget för projektet är 299 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
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Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  

  Lena Moritz 
  Verksamhetschef kultur och fritid 
  Sektor service 
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§  
 

Avsteg från funktionsprogrammet vård- och 
omsorgsboende Gällstadsgården 
Dnr 2021/660 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna 
för nybyggnationen Gällstadsgården.  
 
Förslaget finansieras genom att utöka investeringsbudgeten för Samverkanshus vård-och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad med 4,9 mnkr för att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut. 
En ambitionshöjning utifrån nuvarande byggstandard gällande den kommande 
nybyggnationen Gällstadsgården avseende funktionsbevarande badrumsinredning med höj- 
och sänkbart tvättställ och höj- och sänkbara toaletter. Dygnsrytmbelysning med en 
belysningsstyrning där ljusets luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad 
dygnsrytmuppfattning hos de boende. Samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheten för 
de boende i markplan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att anta förslaget genom att inkludera 
funktionsbevarande badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt 
anslutning till lägenheterna för nybyggnationen Gällstadsgården.  
 
Förslaget finansieras genom att utöka investeringsbudgeten för Samverkanshus vård-och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad med 4,9 mnkr för att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-03 från socialchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna 
för nybyggnationen Gällstadsgården.  
 
Förslaget finansieras genom att utöka investeringsbudgeten för Samverkanshus vård-och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad med 4,9 mnkr för att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-03 

Tjänsteskrivelse Avsteg från funktionsprogrammet 
vård- och omsorgsboende Gällstadsgården 
Diarienummer 2021/660, löpnummer 4313/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna 
för nybyggnationen Gällstadsgården.  
 
Förslaget finansieras genom att utöka investeringsbudgeten för Samverkanshus vård-och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad med 4,9 mnkr för att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut. 
En ambitionshöjning utifrån nuvarande byggstandard gällande den kommande 
nybyggnationen Gällstadsgården avseende funktionsbevarande badrumsinredning med höj- 
och sänkbart tvättställ och höj- och sänkbara toaletter. Dygnsrytmbelysning med en 
belysningsstyrning där ljusets luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad 
dygnsrytmuppfattning hos de boende. Samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheten för 
de boende i markplan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att anta förslaget genom att inkludera 
funktionsbevarande badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt 
anslutning till lägenheterna för nybyggnationen Gällstadsgården.  
 
Förslaget finansieras genom att utöka investeringsbudgeten för Samverkanshus vård-och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad med 4,9 mnkr för att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut. 
 
I omvärldsbevakningar inför projektering av nybyggnationerna ser vi en utveckling där 
alltfler kommuner och regioner satsar på välfärdsteknik och utrustning som ger mervärde för 
både boende och personal. Teknik och utrustning som ger: 
 

- En ökad integritet och ökat självbestämmande 
- Ökat bevarande av kroppsliga funktioner genom att man i större utsträckning 

använder den egna kroppen vid förflyttningar och på så sätt använder sina muskler 
mer i det dagliga livet  

- Möjlighet till ökat välbefinnande genom användandet av denna teknik och utrustning 
som ger en positiv upplevelse  

- Fysiologiska funktioner och kroppens hormoner påverkas positivt och stärks 
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Verksamheten står inför kommande rekryteringsutmaningar och vi behöver ha en god 
arbetsmiljö som är attraktiv och som gör att omsorgspersonal vill komma och jobba hos oss. 
Både ovan föreslagna badrumsinredning samt dygnsrytmbelysning har, förutom fördelarna 
för de boende, även visat sig ha positiva effekter på arbetsmiljön. Färre lyft och vridmoment 
för personalen vid förflyttningar inne i badrummet, mindre trötthet och bättre sömn när det 
gäller dygnsrytmbelysningen. Båda har i forskning också visat sig kunna sänka sjukfrånvaron 
hos personalen. 
 
Verksamheten vill kunna erbjuda uteplatser i anslutning till de lägenheter som ligger i 
markplan. För den som inte kan röra sig fritt utomhus så kan en uteplats erbjuda en frihet 
och att få uppleva en utomhuskänsla. 
 
Funktionsbevarande badrumsinredning 
En badrumsmiljö som är så flexibel som möjligt för att kunna möta brukarnas olika fysiska 
och kognitiva förutsättningar, minskat antal lyft för personalen och en funktionellt 
genomtänkt inredning som ger möjligheter att jobba mer personcentrerat. Höj- och 
sänkbarheten av toalettstolen blir ett hjälpmedel som gör att personalen inte behöver lyfta 
den boende på eller av toalettstolen. Ju mer flexibel en badrumsinredning är i desto högre 
grad kan man arbeta personcentrerat utifrån varje individ för ökad autonomi och ur ett 
säkerhetsperspektiv. Med denna typ av badrumsinredning kan de boende själva vara mer 
aktiva och använda sina armar och ben i högre grad. Man får ett badrum som är mer 
anpassat efter den person som just nu bor i lägenheten. Med en flexibel lösning avseende höj- 
och sänkbart tvättställ och toalettstol kan man ställa in varje badrum utifrån den brukare 
som bor där.  
 
Badrummet är en stor riskfaktor när det gäller fallskador och här kan inredningen spela stor 
roll för säkerheten.  
 
Den tillkommande utgiften för funktionsbevarande badrumsinredning är 1,2 mnkr. Det ryms 
inte inom den fastställda investeringsbudgeten för projektet.  
 
Dygnsrytmbelysning 
Dygnsrytmbelysning är en speciellt framtagen armatur med en belysningsstyrning där ljusets 
luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad dygnsrytmsuppfattning hos de 
boende. Då vi nu bygger nya vård- och omsorgsboenden i Ulricehamns kommun skulle vi 
vilja ligga i framkant och erbjuda denna typ av belysning för våra boende. 
 
I forskningsstudier har man sett fördelar för de boende såsom minskad oro, bättre sömn, 
minskat uppegående nattetid samt minskat läkemedelsanvändande. Även ökat välbefinnande 
har beskrivits i flera studier. Rent fysiologiskt så är det främst två hormon som påverkas och 
som går att mäta, Cortison och Melatonin. I dessa studier har man sett att äldre som har ett 
starkare och vitare ljus under måltiderna mitt på dagen äter mer och bättre och att man 
genom en mer dämpad belysning under eftermiddag/kväll får en mer naturlig trötthet. Att ha 
en inbyggd styrning över dygnet där dessa fysiologiska delar gynnas gör att de som bor på ett 
boende med denna typ av belysning uppvisar ett bättre välmående, de har mindre oro, 
somnar lättare på kvällarna, sover bättre om natten, det är färre av dem som är uppe nattetid 
samt den totala läkemedelsanvändningen minskar.  
 
Det resultat man främst ser för personalen, i de studier och kliniska utvärderingar som är 
gjorda är att personalen upplever att de inte är trötta, dagtid men även nattetid samt att de 
som jobbar natt somnar lättare och sover bättre när de kommer hem. 
 
Den tillkommande utgiften för dygnsrytmbelysning är 2,4 mnkr. Det ryms inte inom den 
fastställda investeringsbudgeten för projektet. 
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Uteplatser på Gällstadgården 
Vi vill möjliggöra för de boende att kunna gå ut på egna uteplatser för dem som bor i 
markplan. Inramningen med parkliknande miljö med gångstråk intill ska kunna främja de 
boendes möjligheter till att röra på sig. För dem som har en kognitivt nedsatt förmåga 
(demens) ska detta kunna ske på ett säkert sätt genom behörighetsstyrning på larm och 
begränsningar i yttre staket, dörrar och grindar. Möjligheten att kunna gå ut på en egen 
uteplats kan innebära en frihet för den som inte fritt klarar av att röra sig i området utan att 
gå vilse. Detta kommer införas på de lägenheterna där det är byggtekniskt möjligt.  
 
Den tillkommande utgiften för 20 st uteplatser är 1,3 mnkr. Det ryms inte inom den 
fastställda investeringsbudgeten för projektet.  
 
Budget  
För att kunna inkludera funktionsbevarande badrumsinredning, dygnsrytmbelysning samt 
uteplatser i direkt anslutning till lägenheterna behöver investeringsbudgeten för 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad sammanlagt utökas med 4,9 
mnkr.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef för vård och omsorgsboende 
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Anna-Karin Asp  
Socialchef 
Sektor välfärd 

Verksamhetschef vård- och 
omsorgsboende 

 Sektor välfärd 
  

 
Anna-Lena Johansson Nathalie Johansson 
Servicechef Utredare 
Sektor service Sektor välfärd 
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Ordförandeberedningen 
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§  
 

Avsteg från funktionsprogrammet vård- och 
äldreboende nya Ryttershov 
Dnr 2021/661 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning och dygnsrytmbelysning för byggnationen nya Ryttershov. 
 
Förslaget finansieras inom den fastställda investeringsbudgeten för nybyggnad boendedelar 
Ryttershov. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut.  En 
ambitionshöjning utifrån nuvarande byggstandard gällande den kommande byggnationen 
nya Ryttershov avseende funktionsbevarande badrumsinredning med höj- och sänkbart 
tvättställ och höj- och sänkbara toaletter. Samt dygnsrytmbelysning med en 
belysningsstyrning där ljusets luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad 
dygnsrytmuppfattning hos de boende. 
 
Förvaltningens förslag till beslut att anta funktionsbevarande badrumsinredning och 
dygnsljusbelysning för byggnationen nya Ryttershov. 
 
Förslaget finansieras inom den fastställda investeringsbudgeten för nybyggnad boendedelar 
Ryttershov. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-03 från socialchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning och dygnsrytmbelysning för byggnationen nya Ryttershov. 
 
Förslaget finansieras inom den fastställda investeringsbudgeten för nybyggnad boendedelar 
Ryttershov. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-03 

Tjänsteskrivelse Avsteg från funktionsprogrammet 
vård- och omsorgsboende nya Ryttershov 
Diarienummer 2021/661, löpnummer 4317/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslaget avsteg från funktionsprogrammet antas genom att inkludera funktionsbevarande 
badrumsinredning och dygnsrytmbelysning för byggnationen nya Ryttershov. 
 
Förslaget finansieras inom den fastställda investeringsbudgeten för nybyggnad boendedelar 
Ryttershov. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut.  En 
ambitionshöjning utifrån nuvarande byggstandard gällande den kommande byggnationen 
nya Ryttershov avseende funktionsbevarande badrumsinredning med höj- och sänkbart 
tvättställ och höj- och sänkbara toaletter. Samt dygnsrytmbelysning med en 
belysningsstyrning där ljusets luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad 
dygnsrytmuppfattning hos de boende. 
 
Förvaltningens förslag till beslut att anta funktionsbevarande badrumsinredning och 
dygnsljusbelysning för byggnationen nya Ryttershov. 
 
Förslaget finansieras inom den fastställda investeringsbudgeten för nybyggnad boendedelar 
Ryttershov. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen önskar att göra avsteg från funktionsprogrammet som finns framtaget för 
vård- och omsorgsboende. Avstegen är i större omfattning som kräver politiskt beslut.  
 
I omvärldsbevakningar inför projektering av nybyggnationerna ser vi en utveckling där 
alltfler kommuner och regioner satsar på välfärdsteknik och utrustning som ger mervärde för 
både boende och personal. Teknik och utrustning som ger: 
 

- En ökad integritet och ökat självbestämmande 
- Ökat bevarande av kroppsliga funktioner genom att man i större utsträckning 

använder den egna kroppen vid förflyttningar och på så sätt använder sina muskler 
mer i det dagliga livet  

- Möjlighet till ökat välbefinnande genom användandet av denna teknik och utrustning 
som ger en positiv upplevelse  

- Fysiologiska funktioner och kroppens hormoner påverkas positivt och stärks 

Verksamheten står inför kommande rekryteringsutmaningar och vi behöver ha en god 
arbetsmiljö som är attraktiv och som gör att omsorgspersonal vill komma och jobba hos oss. 
Både ovan föreslagna badrumsinredning samt dygnsrytmbelysning har, förutom fördelarna 
för de boende, även visat sig ha positiva effekter på arbetsmiljön. Färre lyft och vridmoment 
för personalen vid förflyttningar inne i badrummet, mindre trötthet och bättre sömn när det 
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gäller dygnsrytmbelysningen. Båda har i forskning också visat sig kunna sänka sjukfrånvaron 
hos personalen. 
 
Funktionsbevarande badrumsinredning 
En badrumsmiljö som är så flexibel som möjligt för att kunna möta brukarnas olika fysiska 
och kognitiva förutsättningar, minskat antal lyft för personalen och en funktionellt 
genomtänkt inredning som ger möjligheter att jobba mer personcentrerat. Höj och 
sänkbarheten av toalettstolen blir ett hjälpmedel som gör att personalen inte behöver lyfta 
den boende på eller av toalettstolen. Ju mer flexibel en badrumsinredning är i desto högre 
grad kan man arbeta personcentrerat utifrån varje individ för ökad autonomi och ur ett 
säkerhetsperspektiv. Med denna typ av badrumsinredning kan de boende själva vara mer 
aktiva och använda sina armar och ben i högre grad. Man får ett badrum som är mer 
anpassat efter den person som just nu bor i lägenheten. Med en flexibel lösning avseende höj- 
och sänkbart tvättställ och toalettstol kan man ställa in varje badrum utifrån den brukare 
som bor där.  
 
Badrummet är en stor riskfaktor när det gäller fallskador och här kan inredningen spela stor 
roll för säkerheten.  
 
Den tillkommande utgiften för funktionsbevarande badrumsinredning är 1,7 mnkr. Det ryms 
inom den fastställda investeringsbudgeten för projektet. 
 
Dygnsrytmbelysning 
Dygnsrytmbelysning är en speciellt framtagen armatur med en belysningsstyrning där ljusets 
luxtal och styrka förändras över dygnet och bidrar till en ökad dygnsrytmsuppfattning hos de 
boende. Då vi nu bygger nya vård- och omsorgsboenden i Ulricehamns kommun skulle vi 
vilja ligga i framkant och erbjuda denna typ av belysning för våra boende. 
 
I forskningsstudier har man sett fördelar för de boende såsom minskad oro, bättre sömn, 
minskat uppegående nattetid samt minskat läkemedelsanvändande. Även ökat välbefinnande 
har beskrivits i flera studier. Rent fysiologiskt så är det främst två hormon som påverkas och 
som går att mäta, Cortison och Melatonin. I dessa studier har man sett att äldre som har ett 
starkare och vitare ljus under måltiderna mitt på dagen äter mer och bättre och att man 
genom en mer dämpad belysning under eftermiddag/kväll får en mer naturlig trötthet. Att ha 
en inbyggd styrning över dygnet där dessa fysiologiska delar gynnas gör att de som bor på ett 
boende med denna typ av belysning uppvisar ett bättre välmående, de har mindre oro, 
somnar lättare på kvällarna, sover bättre om natten, det är färre av dem som är uppe nattetid 
samt den totala läkemedelsanvändningen minskar.  
 
Det resultat man främst ser för personalen, i de studier och kliniska utvärderingar som är 
gjorda är att personalen upplever att de inte är trötta, dagtid men även nattetid samt att de 
som jobbar natt somnar lättare och sover bättre när de kommer hem. 
 
Den tillkommande utgiften för dygnsrytmsbelysningen är 3,4 mnkr. Det ryms inom den 
fastställda investeringsbudgeten för projektet.  
 
Budget 
Den tillkommande utgiften för funktionsbevarande badrumsinredning och 
dygnsrytmbelysning är 5,1 mnkr och ryms inom den fastställda investeringsbudgeten för 
byggnationen nya Ryttershov.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef för vård och omsorgsboende 
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Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Anna-Karin Asp  
Socialchef 
Sektor välfärd 

Verksamhetschef vård- och 
omsorgsboende 

 Sektor välfärd 
  
Anna-Lena Johansson Nathalie Johansson 
Servicechef Utredare 
Sektor service Sektor välfärd 
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§  
 

Svar på initiativärende om att skyndsamt tillföra 
medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora 
Björken 
Dnr 2021/341 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendet anses vara under genomförande med hänvisning till att medel har tillförts i 
investeringsbudgeten 2022 för att byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick under 2021 ett initiativärende gällande byte av Stora Björkens badbrygga. 
Fritidsenheten är väl medveten om problematiken och kommer inför badsäsongen 2022 att 
byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från servicechef 
2 Initiativärende - Att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora 

Björken 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet anses vara under genomförande med hänvisning till att medel har tillförts i 
investeringsbudgeten 2022 för att byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-12-20 

Svar på Initiativärende om att skyndsamt tillföra 
medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora 
Björken 
Diarienummer 2021/341, löpnummer 3543/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet anses vara under genomförande med hänvisning till att medel har tillförts i 
investeringsbudgeten 2022 för att byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick under 2021 ett initiativärende gällande byte av Stora Björkens badbrygga. 
Fritidsenheten är väl medveten om problematiken och kommer inför badsäsongen 2022 att 
byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats.  
  
 
Ärendet 
Förvaltningen fick under 2021 ett initiativärende gällande byte av Stora Björkens badbrygga. 
Fritidsenheten är väl medveten om problematiken och kommer inför badsäsongen 2022 att 
byta ut bryggan vid Stora Björkens badplats. 
 
Förvaltningen har under året gjort en översyn på samtliga badbryggor som är kvar att byta 
och sökte då ytterligare stöd (600 tkr) till 2022 för att kunna byta Stora Björkens men också 
ytterligare någon badbrygga som fortfarande har flytblock av frigolit. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - Att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora 

Björken 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
Fritidskonsulent kultur och fritid 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor Service 



    

                          

Initiativärende till kommunstyrelsen

Att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid  badplatsen  vid Stora Björken. Flytbryggorna 
är i mycket dåligt skick och bärigheten dålig. Förvaltningen är medveten om problemet men 
budgeten räcker inte till . På grund av akut insats med båtbryggor i Åsunden kunde inte bryggorna 
vid Stora Björken ersättas. Både räddningstjänst och miljöenheten har haft synpunkter på 
badplatsen.

Dan Ljung
Vänsterpartiet
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§  
 

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av 
skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet 
Dnr 2021/332 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget om utbyggnad avslås dels eftersom kostnader för detta inte ryms inom 
befintlig budget och dels eftersom det pågår en utredning om nya högstadieskolor som 
eventuellt påverkar området. Upprustning av befintlig anläggning tas med i arbetet med 
budget 2023.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Jonsson två olika förslag hur 
skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet kan byggas ut. Idag finns det två områden i 
skateparken dels en så kallad ”bowl” som är gjuten i betong som byggdes 2015, dels en 
”street” del som består av en asfalterad yta och hinder av trä. ”Street” delen är i mycket dåligt 
skick då man dels anlade fel typ av asfalt (för stor kornstorlek). 
 
Förslagen är att dels ta bort asfalten och bygg ny anläggning i betong på 360 kvm eller göra 
en ny anläggning på 290 kvm bredvid den befintliga. Enligt förslaget ligger kostnad för dessa 
åtgärder på ca 1,5 miljoner/insats.  
 
Under ärendets beredning, besök och kontakt med Ulricehamns Skateboards ordförande 
anser förvaltningen att det är högst relevant med en upprustning av befintlig anläggning tas 
med i budgetarbetet till 2023. Att gå vidare med en utbyggnad av anläggningen behöver man 
däremot invänta med vad som ska hända med grusytan ovanför Tingsholmsgymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från servicechef 
2 Medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget om utbyggnad avslås dels eftersom kostnader för detta inte ryms inom 
befintlig budget och dels eftersom det pågår en utredning om nya högstadieskolor som 
eventuellt påverkar området. Upprustning av befintlig anläggning tas med i arbetet med 
budget 2023.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-12-20 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
utbyggnad av skateboardparken vid 
Tingsholmsgymnasiet 
Diarienummer 2021/332, löpnummer 3206/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget om utbyggnad avslås dels eftersom kostnader för detta inte ryms inom 
befintlig budget och dels eftersom det pågår en utredning om nya högstadieskolor som 
eventuellt påverkar området. Upprustning av befintlig anläggning tas med i arbetet med 
budget 2023.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Jonsson två olika förslag hur 
skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet kan byggas ut. Idag finns det två områden i 
skateparken dels en så kallad ”bowl” som är gjuten i betong som byggdes 2015, dels en 
”street” del som består av en asfalterad yta och hinder av trä. ”Street” delen är i mycket dåligt 
skick då man dels anlade fel typ av asfalt (för stor kornstorlek). 
 
Förslagen är att dels ta bort asfalten och bygg ny anläggning i betong på 360 kvm eller göra 
en ny anläggning på 290 kvm bredvid den befintliga. Enligt förslaget ligger kostnad för dessa 
åtgärder på ca 1,5 miljoner/insats.  
 
Under ärendets beredning, besök och kontakt med Ulricehamns Skateboards ordförande 
anser förvaltningen att det är högst relevant med en upprustning av befintlig anläggning tas 
med i budgetarbetet till 2023. Att gå vidare med en utbyggnad av anläggningen behöver man 
däremot invänta med vad som ska hända med grusytan ovanför Tingsholmsgymnasiet. 

 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Jonsson två olika förslag hur 
skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet kan byggas ut. Idag finns det två områden i 
skateparken, dels en så kallad ”bowl” som är gjuten i betong som byggdes 2015, dels en 
”street” del som består av en asfalterad yta och hinder av trä. ”Street” delen är i mycket dåligt 
skick då man anlade fel typ av asfalt (för stor kornstorlek). 
 
Förslagen är att dels ta bort asfalten och bygga ny anläggning i betong på 360 kvm eller göra 
en ny anläggning på 290 kvm bredvid den befintliga. Enligt förslaget ligger kostnad för dessa 
åtgärder på ca 1,5 miljoner/insats.  
 
Intresset för skateboard och sparkcykel som är en öppen sport, där man blandar alla åldrar, 
kön och bakgrund, har ökat för varje år sedan parken kom till och är idag välbesökt. Den är 
så populär att det ibland är svårt att åka då det är stor trängsel.  
 
Under ärendets beredning, besök och kontakt med Ulricehamns Skateboards ordförande 
anser förvaltningen att det är högst relevant med en upprustning av befintlig anläggning och 
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att det tas med i budgetarbetet till 2023. Att gå vidare med en utbyggnad av anläggningen 
behöver däremot inväntas med vad som ska hända med grusytan ovanför 
Tingsholmsgymnasiet. Det pågår utredning för nya högstadieskolor i staden. Först efter att 
den utredningen är klar kan förvaltningen ta ställning till en utbyggnad och då föra in det 
som en framtida investering i budgetarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Jonsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor Service  



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.05.2021 19:00:31
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej! Jag föreslår utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet.

Idag finns det två områden i skateboardparken, en sk "bowl" som är gjuten av
betong och en sk "street" som består av asfalterad yta och hinder av trä. Bowlen är
ca sex år gammal (tror jag, inte 100% säker) och eftersom man årligen utför ett
enkelt underhåll som tar nån timme, så är bowlen i bra skick (och kommer hålla sig
i bra sig ytterligare 20-25 år). Streeten är dock i mycket dåligt skick, då man dels
la fel typ av asfalt (för stor kornstorlek) och dels har den åldrats väldigt mycket,
vilket gör att det är svårt att åka på den. Dessutom har den varit utsatt för
skadegörelse med en hål som följd. Trähindren är även dom i dåligt skick efter att
stått utomhus året runt i 6 år.

Intresset för skateboard (och sparkcykel) har ökat för varje år sedan parken kom
till, och idag är den mycket välbesökt. Den är så populär att det ibland är svårt att
åka för att man måste trängas så mycket, vilket kanske leder till att vissa tappar
intresset.

Skateboarden är sprungen ur Kaliforniens surfkultur och har sedan mitten av 1900-
talet vuxit till att bli en älskad community med miljontals utövare världen över. Idag
är det en bedömningssport där åkaren försöker göra så spektakulära och svåra
trick som möjligt. Skateboard är sedan 2013 medlem i riksidrottsförbundet och
från och med 2020 är skateboard en OS-sport. Sverige har en tvåfaldig
världsmästare som heter Oskar Rozenberg, som kommer från Malmö, där det
finns otroliga förutsättningar för åkning. Men de allra flesta utövare åker skateboard
av en enda anledning – det är så himla kul! Detta gör att man kan åka på sin egen
nivå, men ändå ha kul tillsammans med andra som är på andra nivåer. Proffs och
nybörjare har roligt tillsammans!

Förutom den sportsliga delen, så har skateboard ett stort socialt värde. Det en
lättillgänglig idrott där en bra nybörjarutrustning (bräda, hjälm, skor) bara kostar runt
1000-1500 kr och sedan är det bara att ge sig ut på gatan, eller ännu bättre – till en
bra betongpark! Så länge det är torrt på marken, så kan man åka. Det behövs inga
tränare eller andra stöttningar. Man lär sig av sina kompisar, och har man inga
kompisar att åka med så lär man lätt känna nya kompisar i skateboardparken.
Skateboard är en öppen sport, där man blandar alla åldrar, kön, bakgrund. Jag har
själv åkt (och åker fortfarande) skateboard i sammanlagt 20 år, och det har präglat
hela mitt liv. Förutom åkningen (och den rörligheten och motion som det ger), så
har jag även rest landet runt för att åka på nya ställen och tittat på tävlingar, och då
lärt känna massor av människor med alla möjliga typer av bakgrund. Nu som
43åring med två barn, så vill jag verkligen ge ungdomen chansen att få uppleva det
fantastiska med skateboard!

Jag har varit i kontakt med firman som byggt parken vid Tingsholm och fått två
olika förslag. Det finns bilder och mer information att tillgå, men tyvärr kan man inte
bifoga någon bilaga i förslaget. Jag skickar gärna den infon separat, men jag vet
inte var.



1. Ta bort asfalt och bygg ny anläggning i betong på 360 kvm. Byggtid ca 2
månader Budget ca 1,5 miljoner
2. Ny anläggning i betong på 290 kvm vid sidan av den befintliga. Byggtid ca 2,5
månader Budget ca 1,5 miljoner

Anledning till varför man inte vill välja det billigare alternativet med ny asfalt och nya
trähinder, är att, förutom att man kan skapa roliga former i betong, så är det som
jag skrev tidigare en otroligt lång hållbarhet på 20-25! Det är en investering som
lönar sig i längden!

Om ni vill veta mer, så kontakta mig gärna.

Mvh,
Henrik Jonsson

Förnamn: Henrik
Efternamn: Jonsson
E-post:
Adress:
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