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1

Bakgrund

1.1 Uppdrag och beslut
1.1.1 Uppdrag för detaljplan
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny detaljplan
ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, bostäder och
kommunal service. Detta utifrån beslut om lokalisering av ny F-6 skola. Detta beslut har
baserats på Slutrapport - Tillväxtplan för centralortens grundskolor (F-6) Framtida behov
av utbildnings- och förvaltningslokaler där markerad yta i figur 1 nedan på fastighet
Sanatorieskogen 1:3 bedöms som mest lämplig plats i tätorten för etablering av ny F-6 skola
med 500–550 elever.

Figur 1. Beslutad plats för ny F-6 skola markerad med rosa linje.
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1.1.2 Lokalförsörjningsplan och markförsörjningsplan
Boende för socialpsykiatri ingår i kommunens lokalförsörjningsplan och
markförsörjningsplan. Dessa fastslås av kommunens lokalstyrgrupp (LSG).
I tidigare versioner av planerna framgår det att kommunen ska hyra lokaler för ändamålet.
Då sådana lösningar sökts men inte funnits är inriktningen från och med
lokalförsörjningsplanen (LSG 2019-06-11) och markförsörjningsplanen (LSG 2019-08-20) för
perioden 2020–2029 att kommunen ska bygga nya lokaler. Detta innebär att
utredningsarbete för att hitta lämplig plats för byggandet av nytt boende för socialpsykiatri
inleddes sommaren 2019. När nästa version av lokalförsörjningsplanen (LSG 2020-05-26)
och markförsörjningsplanen (LSG 2020-08-18) för perioden 2021–2030 fastslogs så
beslutades också om lokalisering inom Sanatorieskogen 1:3 m.fl.
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Boende för socialpsykiatri
2.1 Innebörd och lagstiftning

Kommunen har enligt socialtjänstlagen 5 kap. 7 § ett ansvar att tillgodose med bostäder med
särskild service för personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av stöd för
att delta i samhället och leva som andra.
Socialtjänstlagen 5 kap. 7 §:
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap
och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och
får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.”
Socialpsykiatriboendet riktar sig till personer med en allvarlig psykiatrisk problematik och
som har ett behov av hög personalnärvaro.
Effekten av att byggnationen enligt detaljplanförslaget inte skulle genomföras är att
kommunen inte kan verkställa beslut om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen,
och därmed inte möta upp de faktiska behov som finns hos berörda medborgare. Detta
innebär vidare att kommunen skulle behöva verkställa fattade beslut i extern regi utom
kommunensgränser, eftersom det inte finns möjligheten att erbjuda kommuninvånarna
beviljat stöd i Ulricehamn. Därmed kan kommunen tvingas att tvångsflytta individer ut ur
kommunen.
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2.2 Behov och tidsaspekt
Behovet av utökade platser inom socialpsykiatriboende är brådskande. I
lokalförsörjningsplanen för 2022–2031 identifieras att behovet behöver vara tillgodosett
under 2024.
I dagsläget finns inte tillräckligt med platser för boende inom socialpsykiatrin för att
tillgodose nuvarande behov. Detta innebär att kommunen i viss utsträckning köper platser i
extern regi samt att behovet uppskattningsvis ökar framöver. En lösning där kommunen
köper platser i extern regi i större utsträckning bedöms inte som ekonomisk möjlig eller
samhällsekonomisk försvarbar.
Anledningen till platsbristen är dels en allmän befolkningsökning samt att boendeformen i
regel innebär kvarboende under en lång tid. I de allra flesta fall livet ut. Ytterligare anledning
till behov av utökning av boendeplatser är att verksamheten har konstaterat att det föreligger
behov av en kompletterande verksamhet till nuvarande boendeverksamhet på
Jönköpingsvägen. Med kompletterande verksamhet avses en boendeform med annan
geografisk placering med färre yttre stimuli. Detta i syfte att på ett bättre sätt kunna möta
upp de behov som personerna inom målgruppen har.

Figur 2. Röd markering för geografisk placering av befintligt psykosocialt boende.
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2.3 Allmänna intressen
Detaljplaneläggning enligt plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) ska syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning. De allmänna intressena anges i 2 kap. 3 § PBL.
Planläggning som möjliggör för psykosocialt boende gynnar de två allmänna intressena om
att främja;
•

en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper. Detta eftersom planläggningen inte enbart möjliggör för bostäder
för den aktuella samhällsgruppen, utan även gör så i en miljö som är lämplig utifrån
gruppens behov.

•

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Detta eftersom
planläggningen främjar bostadsutveckling då verksamheten utgörs av bostäder.

2.4 Verksamhetens kriterier
Verksamheten har tagit fram kriterier för vart ett kompletterande socialpsykiatriboende ska
placeras. Dessa kriterier baseras på Socialstyrelsens Vägledning om boende och boendestöd
för personer med psykisk funktionsnedsättning (2010) & Hjälpmedelsinstitutets Att ha en
egen nyckel (2009) gällande utformning av bostäder för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
I Socialstyrelsens vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning framhävs bland annat mänskliga rättigheter och politiska mål gällande
boendets utformning, att det till skillnad från tidigare inte ska vara en boendemiljö med
institutionell prägel utan vara utformat som ordinära hem.
Dagens funktionshinderpolitik i regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och
inriktning för funktionshinderpolitiken, fastslår att målet för målgruppen är ”ett samhälle
utformat så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i
samhällslivet”.
Socialstyrelsens vägledning framhäver även vikten av en boendemiljö där upplevelse av
trygghet hamnar i fokus, både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Tre aspekter kopplade
till boendemiljön lyfts därmed fram, bostaden i sig, bostadens läge och tillgång till personal.
Beträffande bostadens läge avses närhet till kollektivtrafik, närstående, centrum, affärer etc.
(s.29–30). Boendets fysiska miljö framhålls även på så vis att närhet och tillgång till natur
och grönska sedan lång tid tillbaka använts som ett viktigt element i vård och behandling
(s.57). Även i den kvalitativa undersökning som lyfts fram i vägledningen har aspekter som
trygghet, lugn och natur lyfts fram som centrala delar för en upplevd god boendemiljö (s.59).
I Att ha en egen nyckel så betonas vikten av att personer med psykiska
funktionsnedsättningar generellt är en stresskänslig och sårbar grupp som behöver en trygg
och harmonisk omgivning (s.9). Gällande bostadens placering så belyser detta material
vikten av att man ska undvika en placering där det är en påtaglig bullrig eller annan störande
omgivning. Det framhävs även att det generellt är önskvärt med en placering som innebär en
närhet till allmänna kommunikationsmedel, affärer etc.
Kommunen har därmed tolkat och bearbetat dessa aspekter för att anpassa dem till
kommunens förutsättningar. De aspekter som redovisas i rubricerad rapport fokuseras på de
delar som anses påverka fysisk lokalisering av benämnt boende och fokuseras på geografisk
placering, nyckeltal, utemiljö och trygghet, vilket redovisas nedan;
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Geografisk placering
Boendet ska utformas, planeras och integreras i det ordinära bostadsbeståndet, men med ett
lämpligt avstånd till andra bostäder. Förutom verksamhetens behov är det också viktigt att
bedöma hur placeringen av boendet kan påverka andra typer av bostäder i närheten. Risken
för störningar för omgivande bostäder ska övervägas och inte överstiga vad som bedöms
rimligt. Samt att boendet inte ska ligga i direkt anslutning till andra boendeenheter för
personer med funktionsnedsättning eller vård- och omsorgsboende för äldre för att inte få en
prägel av institution. Det bör lokaliseras med närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.

Nyckeltal
Socialpsykiatri omfattar i regel tolv lägenheter med gemensamhetsutrymme och
personalutrymmen. Cirka 35–40 m² per lägenhet. Vilket anses vara en rimlig storlek för att
kunna tillgodose långsiktigt fullvärdiga boenden. Då det motsvarar en normal 1 r.o.k.
lägenhet. Gemensamhetsutrymmen ska rymma alla hyresgäster och personal.

Utemiljö
Utöver krav på utomhusmiljöer som ställs i den geografiska lokaliseringen ställs krav om att
hyresgästen ska ges möjligheter till såväl avkoppling som aktiviteter utomhus. Utemiljön ska
erbjuda upplevelser året runt i form av struktur, färg, doft eller ljudupplevelser. Utemiljön
ska vara anpassad för personer som har rörelsehinder och använder rullator/rullstol. Tomten
ska vara lättskött med gräsytor samt med stenbelagda eller asfalterade gångvägar utan snäva
vinklar. Inramningen kan bestå av olika former av häckar, buskar och träd som tillsammans
avgränsar tomten. Det ska även gemensam uteplats, utomhusförråd och sophantering finnas.

Trygghet
Utöver de kriterier som nämns ovan ska byggnaden fördelaktligen uppföras som enplanshus.
Detta för att uppfylla säkerhetsaspekter i lokalerna. Personalen ska kunna hålla uppsikt över
de boende i gemensamhetsutrymmena. Vid byggnation av flervåningsbyggnad krävs större
personalstyrka samt hiss och övriga tillgänglighetsanpassningar.
Summarum behövs som minst inomhusytor på en byggnadsarea (BYA) om cirka 1000 m²
och utomhusyta om cirka 5500–6000 m².
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Lokalisering

3.1 Förutsättningar för lokalisering
Förutsättningar i enlighet med verksamhetens kriterier ovan bedöms inte finnas inom det
befintliga bostadsområden. Framförallt är det behoven av avskärmning och storlek som
begränsar denna möjlighet. Behovet av närhet till samhällsservice och kollektivtrafik innebär
samtidigt att externa lägen utom tätorten är uteslutna. Inom det befintliga bostadsbeståndet
finns det även begränsningar för att skapa ändamålsenliga lokaler i form av gällande
detaljplaner, otillräckliga ytor, funktionsdugliga byggander med mera.
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Eftersom behovet av socialpsykiatriboende är brådskande har tidsaspekten varit en viktig
faktor vid eftersökning av lämpliga platser. Behovet har inte bedömts möjlig att tillgodose
inom rimlig tid inom andra områden än där planarbete varit pågående.
I lokalförsörjningsplanen för perioden 2020–2029 (antagen av LSG 2019-06-11) fastställdes
att nya lokaler behöver byggas för att kunna tillgodose behovet. I samband med detta
påbörjades eftersökning av lämplig lokalisering. Utvärderade alternativ utgörs av de
detaljplaner som prioriterats av Kommunstyrelsen genom planprioriteringslistan.
Eftersökningen pågick från sommaren 2019 till sommaren 2020. Därav är det planerna i
planprioriteringslistorna för hösten 2019 och våren 2020 som utgjort platsalternativ.
Bedömda planområden är:
•

Bogesund 1:230 m.fl. ”Bergsäter” – Område för utveckling av villor, radhus,
flerbostadshus, förskola, vård mm. i utkanten av tätorten. Området är sedan tidigare
inte detaljplanelagt och består till största del av skogsmark. Lämpliga ytor kan finnas,
vidare undersökning krävs därmed för att identifiera lämpliga ytor.

•

Norra Amerika 1 & 2 – Förtätningsprojekt i kärnan av tätorten. Planområdet är
betydligt mindre än de ytor som krävs för ett psykosocialt boende. Minimala friytor
finns inom och i närhet av planområdet och bedöms därmed inte som lämpligt.

•

Skansen 1 & 2 m.fl. – Förtätning i central del av tätorten. Området och dess
omgivning utgörs av tät bebyggelsestruktur. Minimala friytor finns inom och i närhet
av planområde och bedöms därmed inte som lämpligt.

•

Stockrosen 1 – Förtätning samt upprustning av befintliga bostäder. Området och dess
omgivning utgörs av, i sammanhanget, tät bebyggelsestruktur. Inga tillräckligt stora
ytor kan identifieras i lugn och trygg miljö. Därmed bedöms planområdet som
olämpligt.

•

Australien 3 ”UT- huset” – Upprustning av enskild fastighet inom tät
bebyggelsestruktur i anslutning till Stora torget i Ulricehamns tätort. Minimala friytor
finns inom och i närhet av planområdet och bedöms därmed inte som lämpligt.

•

Hester 5:20 ”Herralyckedreven” – Förtätning i utkanten av tätorten. Detaljplanen var
för långt kommen i processen när beslut om psykosocialt boende togs och var då på
väg att antas. Ingen lämplig yta kunde då lokaliseras.

•

Tegelbruket, Daltorp 11 m.fl. – Stadsomvandlingsprojekt i central del av tätorten.
Området och dess omgivning utgörs av tät bebyggelsestruktur. Minimala friytor finns
inom och i närhet av planområde och bedöms därmed inte som lämpligt.

•

Nord-Afrika 9 – Centrumverksamhet och bostäder för en fastighet i central del av
tätorten. Planområdet är litet och dess omgivning utgörs av tät bebyggelsestruktur.
Planområdet är betydligt mindre än de ytor som krävs för ett psykosocialt boende.
Området bedöms därmed som olämpligt.

•

Fiskebacken 6 & 7 – Förtätningsprojekt i central del av centralorten. Området ligger i
anslutning till Strandgatan som i sammanhanget har en hög trafikbelastning.
Projektet är pausat i väntan på flytt av reningsverk vilket beräknas vara klart tidigast
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år 2030. Planområdet är inom skyddsavstånd från reningsverket. Därmed kan inte
tidplanen för uppförande av psykosocialt boende uppnås.
•

Brunnsbo 6 m.fl. ”Voten”- Förtätningsprojekt i central del av centralorten. Området
ligger i anslutning till Strandgatan som i sammanhanget har en hög trafikbelastning.
Projektet är pausat i väntan på flytt av reningsverk vilket beräknas vara klart tidigast
år 2030. Planområdet är inom skyddsavstånd från reningsverket. Därmed kan inte
tidplanen för uppförande av psykosocialt boende uppnås.

•

Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. – område för utveckling av ny F-6 skola, villa-, rad-,
kedjehusbebyggelse. Området består till största del av skogsmark. Lämpliga områden
bedöms finnas. Vidare undersökning krävs.

•

Karlslätt 1-9 – Upprustning samt förtätning av befintligt miljonprojekts område.
Området är relativt litet och har ett högt kulturmiljövärde, samt angränsar till viktigt
område för kommunens grönstruktur. Ytor för att etablera ett psykosocialt boende
utan att riskera att kulturmiljövärden och grönstruktur påverkas bedöms inte finnas.

•

Härstorp 5:12 ”Fotåsen”- Exploatering av nya bostäder. Detaljplan med hög
komplexitet som därmed är vilande i väntan på politiskt beslut om inriktning,
området innefattar stora geotekniska svårigheter. Bedöms inte uppfylla tidplanen för
när psykosocialt boende ska stå färdigt. Området bedöms inte heller ligga i tillräckligt
nära anslutning till samhällsservice i förhållande till de sämre
kollektivtrafikförbindelserna i denna delen av centralorten.

•

Snipe 2:6 – Exploatering av nya bostäder. Detaljplan med hög komplexitet som
därmed är vilande i väntan på politiskt beslut om inriktning, området innefattar stora
geotekniska svårigheter. Bedöms inte uppfylla tidplanen för när psykosocialt boende
ska stå färdigt. Området bedöms inte heller ligga i tillräckligt nära anslutning till
samhällsservice i förhållande till de sämre kollektivtrafikförbindelserna i denna delen
av centralorten.

•

Ubbarp 8:16 m.fl. ”Övre Borgmästarehagen/Lövåsen” – Ny exploatering där
uppdraget har utökats till exploatering av ny stadsdel. Då planprojektet ligger längre
fram i kommunens tidsplanering och detaljplanens planens höga komplexitet kan
lokaliseringen inte bedömas som lämplig.

Utifrån ovan nämnda översiktliga utredning har områdena Bogesund 1:230 m.fl. ”Bergsäter”
och Sanatorieskogen 1:3 m.fl. bedömts lämpliga att utvärdera ytterligare då de uppfyller
större delen av verksamhetens kriterier för ändamålet.

3.2 Alternativ som bedöms värda att utvärdera
ytterligare
3.2.1 Bergsäter
Under detaljplaneprocessen för Detaljplan för Bogesund 1:230 m.fl. ”Bergsäter” (2020-1125) undersöktes möjligheten för etablering av psykosocialt boende. Utveckling av
planområdet går i linje med utvecklingsstrategin för Ulricehamns tätort. Området är också
utpekat för bostäder i kommunens tidigare Översiktsplan för Ulricehamns kommun
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(antagen 2015) och den nya gällande översiktsplanen Ulricehamn 2040 (antagen 2022-0224). I detta område kunde inte kriterierna för lämplig geografisk placering uppfyllas.
Planområdet bedömdes inte kunna avvara mark som ansågs tillräckligt lugn och
insynsskyddad med tanke på planområdets relativt höga exploateringsgrad. Eftersom
detaljplanen möjliggör för ett stort planerat vård- och omsorgsboende bedömdes det inte
heller gå att utesluta att ett psykosocialt boende i området inte skulle medföra en
institutionell prägel.

Figur 3. Bild från planmosaik över digitalisering av gällande detaljplaner (2022-02-03). Bilden visar till största
delen detaljplan för Bogesund 1:230 m.fl. "Bergsäter".

3.2.2 Sanatorieskogen
I uppdragsbeskrivningen för Detaljplan för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. beskrivs
avgränsningen för det tänkta planområdet i figur 4 nedan. Planområdet är i största möjliga
mån begränsat till kommunalt ägd mark. Planområdet har även begränsats av tidsaspekten
för byggnation av ny F-6 skola. Detaljplanen har en strikt tidplan då kommunen är i stort
behov av en ny F-6 skola. Inlösen av ytterligare mark längre österut för ett socialpsykiatriskt
boende skulle därmed fördröja tidplanen för kommunens båda intressen i en ny för-, låg-,
och mellanstadieskola samt för socialpsykiatriboendet. I det fall att gällande fastighetsägare
inte är villig att överlåta marken till kommunen kan detta leda till expropriering. Blir detta
fallet är det förenat med en viss osäkerhet och det är svårt att beräkna hur lång tid denna
process tar. Närmaste mataffär finns inom 1 km från planområdet. Sport-/detaljhandel, gym,
hotell, restaurang m.m. finns inom 200m.
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Figur 4. Illustration över granskningsförslag på planområde för detaljplan för Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Inom detta område är, som tidigare nämnt i avsnitt 1.1 i rubricerad rapport, södra delen av
området beslutad lokalisering av Ulricehamns tätorts nya F-6 skola. Därmed är områdets
allra sydligaste del uteslutet för socialpsykiatriboende. Utveckling av området går i linje med
utvecklingsstrategin för Ulricehamns tätort i form av tätortens utvecklingsriktlinjer och det
håll som tätorten kan växa mest naturligt. Området är också delvis utpekat för bostäder i
kommunens tidigare Översiktsplan för Ulricehamns kommun (antagen 2015) och helt i den
nya gällande översiktsplanen Ulricehamn 2040 (antagen 2022-02-24).
För planområdet har omfattande naturvärdesinventeringar gjorts. Dessa inkluderade
utvärdering av ekosystemtjänster, fågelinventering, grod- och kräldjursinventering,
fladdermusinventering och kompletterande fladdermusinventering. Utöver detta har
geoteknik, dagvatten och arkeologi med mera undersökts. Dessa utredningar ligger delvis till
grund för den lämplighetsbedömning som görs av dessa alternativ.
Genom bedömning av området efter gällande kriterier har tre potentiella platser i området
bedömts värda att utreda vidare. Dessa visas i figur 5 nedan.
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Figur 5. Illustration över potentiella platser (grönt) inom planområdet (rött) som kan vara lämpliga för ett
socialpsykiatriboende.
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De områden som bedömts som mer lämpliga inom planområdet kallas i denna rapport
Norra, Mellersta och Södra. Dessa förslag har alla både för- och nackdelar, men alla är på
kommunalt ägd mark och på platser där det inte finns någon exploatering idag.

Norra
Ytan är en idag till stor del skogsmark, men består även av befintlig fastighet Sanatorieskogen
1:31. Området kan anslutas till både ifrån norr, väster eller söder (söder är i enlighet med
granskningsförslaget). Området är totalt cirka 10 200 m² stort. Väster om området finns ett
villaområde och cirka 200 m nordöst om området finns hotell-och idrottsområdet
Lassalyckan. Området ligger längs med en grön kil där naturen ska få finnas kvar och skötas
eftersom denna yta identifierats att innefatta höga naturvärden. Området har klassats som
naturvärdesklass 2. De boende inom verksamheten skulle kunna nyttja denna skogsmark
som rekreationsområde. Befintlig fastighet (Sanatorieskogen 1:31) har tidigare huserat ett
boende för personer med grav autism och fastigheten var en uppskattad plats för denna typ
av boende, vilken har liknande kravbild som aktuellt socialpsykiatriboende. Byggnaden på
denna fastighet är idag i dåligt skick och måste rivas för att kunna nyttjas till tänkt
verksamhet. Byggnaden huserar dock under sommartid en ynglingskoloni för fladdermöss av
arterna nordfladdermus och brunlångöra i taket.
Upprustning av befintlig byggnad bedöms som väsentlig för att kunna nyttja byggnaden
överhuvudtaget. Bygganden bedöms vara i stort behov av renovering av både tak och väggar.
Idag finns hål i taket och väggarna är bitvis murkna. Således måste renovering ske för att
nyttja byggnaden överhuvudtaget och detta behov strider mot artskyddet för
fladdermusbiotopen.
Mark norr om ytan kallad Norra i figur 5 bör inte ses som lämplig då den ytan kommer nära
Lassalyckans fritidsområde där olika typer av idrottsarrangemang hålls både under sommaroch vintertid. Lassalyckan huserar emellanåt stora evenemang, såsom världscupen i
längdskidor. Sanatoriebacken, vilket är gatan närmast norr om planområdet, används bland
annat som infart till Lassalyckan och den hotellverksamhet, gym, padelhall och sport/detaljhandel med mera som finns där. Detta skapar en i sammanhanget stor trafikmängd.
På Lassalyckan produceras även, under vintertid, snö vilket bidrar till en viss bullernivå både
på dag- och nattetid. Denna potentiella bullernivå har kartlagts i Bullerutredning Del av
Sanatorieskogen 2021-03-21 utredningen visar på att området är utom riskzon för störande
buller, men att norra delen av området i extremfall kan uppnå gränsnivåer under nattetid för
industribuller (40dBA) på eventuella uteplatser. Fönster riktade mot Lassalyckan bör ha ett
bra ljudisoleringsvärde för att möjliggöra för sovrum i denna riktning. Uteplatser bedöms
dock inte nyttjas under nattetid under årstid med väder som tillåter att snö kan produceras.
Platsen bedöms utifrån det geografiska läget som mycket lämplig, men befintlig byggnad där
fladdermöss bor behöver med största sannolikhet rivas.

Mellersta
Platsen ligger i anslutning till villaområdet Fållorna. Ytan består av mycket fin lövskog som
kan nyttjas för de boende. Området markerat i figur 5 är cirka 14 000 m². Marken sluttar
relativt kraftigt åt väster mot nämnda villaområde, vilket gör att byggnader behöver placeras
i västra delen av detta delområde. Därmed är det inte möjligt att skapa avstånd mot
villaområdet Fållorna.
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Detta mellersta delområde bör begränsas till den markerade ytan i figur 4 eftersom
granskningsförslag av Detaljplan för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (se bilaga A), i enlighet med
den politiskt beslutade uppdragsbeskrivningen, gör gällande att även villabostäder ska
möjliggöras för inom planområdet. Med bakgrund till flertalet förutsättningar så som,
framtaget inventeringsunderlag, fysisk utformning av ett fungerande bostadsområde och vart
dess trafik bör placeras, topografi med mera bör byggnation av bostäder lämpligast ske i
mellersta delen av det planområdet för Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. Dessa bostäder
behöver byggas för att bidra till de samhällsekonomiska resurser som krävs för att bland
annat bygga en ny F-6 skola, psykosocialt boende och gruppboende som behövs i tätorten.
Området ligger även nära planerad gruppbostad och i direkt anslutning till befintliga
bostäder. Därmed bedöms platsen som olämplig.

Södra
Den södra placeringen ligger mellan ett villakvarter (Stadsskogen), en mindre fastighet
Stadsskogen 1:6 och beslutad lokalisering av ny F-6 skola. Detta södra området ligger i det
som behöver bli ny infart till det planerade bostadsområdet Björkåsen. Området är cirka
12 500 m². En betydande del kommer dock behövas för väg, växtlighet och någon form av
avskärmning från vägar och omkringliggande hus. Fördelen med området är att det ligger
längs med den väg som kommer bli en infart till området, personal och transporter behöver
därmed alltså inte åka genom något annat område. Denna närhet till väg skulle även göra att
platsen bör anses som för central i området med hänsyn till närhet till befintligt
bostadsområde, ny infartsväg, nya bostäder och ny skola. Dock bedöms fördelarna med
platsen även vara de stora nackdelarna med den i form av närheten till denna transportled
och till F-6 skolan. Då de upplevs som störande med ljud och rörelse, därmed bedöms platsen
som en olämplig lokalisering.

3.3 Fladdermöss
I Ulricehamns tätort finns en stor fladdermuspopulation. I de detaljplanearbeten som görs i
tätorten framkommer att merparten av dessa innefattar fladdermöss. Vilket tyder på en stor
fladdermuspopulation i tätorten.

3.3.1 Förekomst på Sanatorieskogen 1:31
I Fladdermusinvertering i Sanatorieskogen, Ulricehamn 2020, 2020-09-16 framkommer att
exploatering detaljplan för del av Sanatorieskogen har ingen eller lite betydelse på
fladdermuspopulationer som helhet (nationella eller regionala). Sanatorieskogen är för litet
för att kunna ha någon avgörande betydelse för fladdermöss i ett större perspektiv. Däremot
kan det ha avgörande påverkan på ett eller två bestånd (kolonier). Detta då dessa kolonier
kan komma att omges av belysning, vilket stänger ute de fladdermöss som finns där. En
koloni av nordfladdermus har bott inom projektområdet åtminstone sedan 1980, då den
upptäcktes på vinden i det gamla kurhotellet, i samband att huset skulle rivas.
Nordfladdermusen har sedan dess förekommit talrikt i samma område, och det förefaller
som att en ynglingskoloni finns i det äldre hus som ligger centralt i projektområdet.
Byggnaden är nu ouppvärmd i väntan på eventuell rivning. Därför finns det ingen anledning
att tro att fladdermöss finns i huset för tillfället. Det vill säga att byggnaden används av en
yngelkoloni sommartid, men sannolikt inte som övervintringsplats.
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Byggnaden har i kompletterande fladdermusutredning Fladdermöss i Sanatorieskogen,
Ulricehamn 2020-12-10 genomsökts av konsulten Nattbakka. Denna inventering konstaterar
konsulten att det sannolikt inte kommer fungera att ersätta den aktuella byggnaden med en
ny byggnad särskilt för fladdermöss eller med holkar. Däremot kan vi anta att fladdermössen
själva löser detta, genom att flytta ynglingskolonin till annan lämplig byggnad i mörkt
område i närheten. Fladdermöss har i princip alltid flera platser att växla mellan vid behov. I
detta fall kan byggnaden där förskolan Ur och Skur håller till i dag möjligen fungera som
reservboplats, förutsatt att platsen inte är belyst kvällstid och att fladdermössen på ett
skyddat sätt kan ta sig mellan de båda byggnaderna. Detsamma gäller även andra äldre
byggnader i närområdet som kan utgöra potentiella boplatser. Varje äldre byggnad som
försvinner innebär dock en minskad chans för fladdermössen att hitta lämpliga boplatser.
Det vill säga att även om andra byggnader kan fungera som ersättningsbostad är störningen
av en rivning inte noll.

3.3.2 Artskydd och lagstiftning
Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och EU. Skyddet gäller även deras boplatser och i viss
mån även deras jaktmarker. Artskyddsförordningen föreskriver att man inte får bedriva
någon verksamhet som man vet kommer att skada eller döda fladdermöss eller förstöra deras
boplatser utan artskyddsdispens från Länsstyrelsen. Av de arter som förekommer i
planområdet för Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. är två under dramatisk minskning i
Sverige sedan cirka 20 år och båda har nyligen blivit upptagna på rödlistan över hotade arter.

3.3.3 Konsultens rekommendationer
I Fladdermusinvertering i Sanatorieskogen, Ulricehamn 2020, 2020-09-16,
rekommenderar naturkonsulten, Jakobi, att om byggnaden används för verksamhet och/eller
boende även fortsättningsvis kommer den att värmas upp och renoveras. I så fall behövs inte
några särskilda åtgärder till skydd för fladdermössen, åtminstone inte så länge vinds- och
takutrymmet lämnas intakt. En yngelkoloni behöver kunna ta sig till och från boplatsen,
därmed bör en mörk buffertzon kring huset beaktas. Annars är boplatsen att betrakta som
obrukbar.
Arbete på vinden bör inte genomföras under yngelperioden, vilken pågår maj till september.
Rivning är inte förenligt med Artskyddsförordningen således måste artskyddsdispens från
Länsstyrelsen sökas. Nattbakka rekommenderar även i Fladdermöss i Sanatorieskogen,
Ulricehamn 2020-12-10 att planering och en kort undersökning görs i samband med
eventuell rivning, så att den kan göras utan att fladdermuskolonin skadas.

3.4 Slutsats platsalternativ
Utvärderingen av platsalternativ är begränsad till Detaljplan för Bogesund 1:230 ”Bergsäter”
och Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. Detta på grund av de aspekter som beskrivs i avsnitt 3.1
Förutsättningar för lokalisering.
I arbetet med Detaljplan för Bogesund 1:230 ”Bergsäter” identifierades inte någon plats som
lämplig för denna typ av boende, med tanke på exploateringsgraden i området och vård- och
omsorgsboendet som planerats inom planområdet.
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Området Norra i Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. lever upp till de kriterier som
verksamheten har tagit fram i avsnitt 2.4 Verksamhetens kriterier. Här krävs dock en
artskyddsdispens för rivning av byggnad.
Inget av övriga områden i Sanatorieskogen uppfyller dessa hårt ställda krav. Området
Mellersta är beläget för nära befintliga bostäder. Området Södra är beläget för nära bestämd
plats för ny skola samt inklämd mellan befintliga bostäder.
I bifogat granskningsförslag för Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. (Bilaga A) redovisas för hur
detaljplanen bör planläggas med lokalisering av psykosocialt boende på det Norra området.

4

Slutsatser

Sveriges kommuner har lagkrav på sig att tillhandahålla psykosociala boenden enligt
socialtjänstlagen 5 kap. 7 §. Kan förvaltningen inte tillhandahålla de boendeantal som behövs
måste externa platser hyras in. Detta till en mycket hög kostnad som inte är
samhällsekonomiskt försvarbar.
Bedömningen görs att det enda alternativ till lokalisering är det som i rubricerad rapport
benämns som Sanatorieskogen Norra. Då detta alternativ är det enda som bedöms uppfylla
de krav som ställs av verksamheten i avsnitt 2.4 Verksamhetens kriterier i rubricerad
rapport. Befintlig byggnad på platsen är idag i för dåligt skick för att nyttjas som den är och
kräver renovering av både tak och väggar för att kunna nyttjas. Därmed blir konsekvensen av
att inte ge artskyddsdispens för att riva byggnaden att den står och förfaller samt i slutändan
förefaller att bli ett ödehus.
Slutsatsen dras därmed att samhällsnyttan av ett psykosocialt boende på platsen måste vägas
mot nyttan av att undvika rivning av byggnaden för att inte påverka fladdermuskolonin.
Exploatering enligt detaljplan för del av Sanatorieskogen m.fl. har ingen eller lite betydelse
på fladdermuspopulationer på regional och nationell nivå. Däremot kan det ha avgörande
påverkan på en eller två kolonier. Alla fladdermöss är dock fridlysta inom EU. Skyddet gäller
även deras boplatser och i viss mån även deras jaktmarker. Artskyddsförordningen
föreskriver att man inte får bedriva någon verksamhet som man vet kommer att skada eller
döda fladdermöss eller förstöra deras boplatser utan artskyddsdispens från Länsstyrelsen.
Det går att anta att fladdermössen själva löser en ny yngelplats. I detta specifika fall finns fler
äldre träbyggnader i närheten som möjligen kan fungera som reservboplats, förutsatt att
fladdermössen kan flytta sig mellan bostäderna på ett säkert sätt, samt att platsen inte är
belyst kvällstid. Inga fladdermöss förefaller heller vara i byggnaden under vintertid därmed
kan rivning ske på ett för fladdermössen säkert och skyddat sätt. Med tanke på att
fladdermössen framgångsrikt har flyttat inom närområdet tidigare förefaller det troligt att de
kan göra det igen.

Samlad slutsats
Utifrån lokaliseringsutredningen är den föreslagna platsen i planområdets norra del det enda
alternativ där verksamhetens alla behov kan tillgodoses. Detta innebär att inga andra
platsalternativ bedöms vara tillfredställande för en verksamhet som kommunen måste
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tillhandahålla. Fladdermössen har ett omfattande skydd. Kombinationen mellan den höga
förekomsten, möjligheten till ny bo-/yngelplats, möjligheten till rivning utan skada på
fladdermusen samt byggnadens byggtekniska tillstånd och lagkravet kopplade till
psykosocialt boende leder kommunen till slutsatsen att artskyddsdispens från Länsstyrelsen
för rivning av byggnaden är motiverad.
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