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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-01-18 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2021/411. Kommunfullmäktiges beslut (§ 161/2021) om revidering av strategisk plan 
och budget för år 2022-2024. 
 
BUN 2021/124. Kommunfullmäktiges beslut (§ 163/2021) om att anta upprättade 
handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 
 
BUN 2021/470. Kommunfullmäktiges beslut (§ 172/2021 samt § 173/2021) om 
entledigande och fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden efter Aili Räisänen (SD).  
 
BUN 2021/490. Kommunfullmäktiges beslut (§ 109/2021) om revidering av reglemente för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2021/465. Kommunstyrelsens beslut (§ 297/2021) om att upphäva 
anställningsrestriktionerna som kommunstyrelsen införde 2020-01-08. 
Anställningsrestriktionerna upphävdes från och med 2021-12-01. 
 
BUN 2021/272. Kommunstyrelsens beslut (§ 296/2021) om att flytta fram införandet av en 
gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska drivas som ett 
projekt för samtliga förvaltningar under ett år och därefter utvärderas. Rekrytering av 
enhetschef för bemanningsenheten ska genomföras under våren 2022. 
 
BUN 2021/466. Kommunstyrelsens beslut (§ 274/2021) om att godkänna upprättad 
månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-oktober 2021. 
 
BUN 2021/467. Kommunstyrelsens beslut (§ 286/2021) om att skicka yttrande till 
kommunrevisionen angående rekommendationer i granskningsrapport. 
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BUN 2021/230. Kommunstyrelsens beslut (§ 2/2022) om att godkänna upprättad 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november månad år 2021. 
 
BUN 2022/23. Kommunstyrelsens beslut (§ 6/2022) om att anta projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen med tillägget att det ska ingå en representant från barn- 
och utbildningsförvaltningen i projektgruppen. 
 
BUN 2022/24. Kommunstyrelsens beslut (§ 10/2022) om genomförande av 
utvecklingsarbete för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. Kommunstyrelsen beslutar att anlita Public 
Partner för genomförandet samt beslutar att kostnader för utvecklingsarbetet ska 
finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 
 

• Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2021/116. Dom från förvaltningsrätten om att avslå överklagande om skolplacering 
förskoleklass. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2021/469. Polisanmälan om skadegörelse vid Ekedalen skola genom att någon tänt 
eld på en bänk på skolgården. 
 

• Arbetsmiljöverket 
BUN 2021/460. Inspektion (digital) på Rosenbergsskolan under december månad. Efter 
inspektionen bedömde Arbetsmiljöverket att det inte fanns anledning till ytterligare 
tillsynsinsatser i det aktuella ärendet och avslutade ärendet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2021-03-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-04-03 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-06-21 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-08-19 9.2 Beslut om nekande av antagning BUN 
2021/161 

Rektor  
Nina Kindbom 

2021-09-27 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-10-01 9.2 Beslut om nekande av antagning BUN 
2021/161 

Rektor  
Nina Kindbom 

2021-11-30 9.2 
Beslut om antagande (omfattar tre 
ärenden) 

BUN 
2021/161 

Rektor  
Nina Kindbom 

2021-11-30 9.2 
Beslut om nekande av antagning 
(omfattar två ärenden) 

BUN 
2021/161 

Rektor  
Nina Kindbom 

2021-11-30 7.15 
Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet  BUN 

2021/77 

Rektor  
Daniel Larsson 

2021-11-30 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2021/462 

Rektor  
Daniel Larsson 
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2021-12-02 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
277451 
277453 
277537 
277558 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-03 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
278008 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-06 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
278512 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-12-07 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
278800 
278805 
278807 
278810 
278829 
278833 
278914 
278921 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-08 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
279416 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-08 5.18 
Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

BUN 
2021/475 

Verksamhetschef 
elevhälsan 
 
Nina Kindbom 

2021-12-09 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
279539 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-10 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
279923 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-14 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-12-16 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
281961 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-12-16 9.5 Beslut om utskrivning BUN 
2021/239 

Rektor  
Nina Kindbom 

2021-12-20 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2021/462 

Rektor  
Daniel Larsson 
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2021-12-21 7.15 
Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2021/77 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-01-11 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284137 
284138 
284140 
284141 
284239 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-12 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284271 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-13 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284698 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-13 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Ci Olofsson 

2022-01-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284868 
284989 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285014 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285117 
285118 
285201 
285259 

Skolchef  
Anneli Alm 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Information om kvalitetsberättelse 
Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021 
BUN 2021/473 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en kvalitetsberättelse avseende Rudbecksgymnasiets 
Ungdomsboende år 2021. 

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets 

Ungdomsboende 2021”, rektor Daniel Larsson och enhetschef Monica Brindeland, 2022-
01-03. 

 Kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021, enhetschef Monica 
Brindeland, 2021-12-01. 

Protokollsanteckning 
Björn Yngvesson (KD) för till protokollet att Daniel Larsson kommer att närvara vid nämndens 
kommande sammanträde och att det vid det tillfället kommer finnas tillfälle för nämndens 
ledamöter att ställa frågor avseende saker som lyftes på arbetsutskottets sammanträde avseende 
bland annat rollfördelning mellan BUN och SON, ekonomi, personalsituationen i verksamheten 
samt de avvikelser som nämns i kvalitetsberättelsen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/473 

2022-01-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Daniel Larsson, Rektor 
                    Monica Brindeland, Enhetschef 

Tjänsteskrivelse - Information om 
kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets 
Ungdomsboende 2021 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en kvalitetsberättelse avseende Rudbecksgymnasiets 
Ungdomsboende år 2021. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då nämnden i detta fall får information om 
upprättad rapport. Framtagandet av kvalitetsberättelsen är dock ett led i arbetet med att 
kvalitetssäkra verksamheten med fokus på barnens/elevernas bästa. 

Beslutsunderlag 
 Kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021, enhetschef Monica 

Brindeland, 2021-12-01. 
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Kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets 
ungdomsboende 2021 

1:1 Bakgrund 

Enligt SOSFS 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ” ska vårdgivaren eller 
den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att 
det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska 
användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten.  

Vidare stadgas i 7 kap. 1§ att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. 
Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det innebär att fastställda processer och rutiner ska vara 
dokumenterade. Likaså ska verksamheten dokumentera arbetet med att 
planera och utföra riskanalyser, egenkontroller och att hantera klagomål, 
synpunkter och rapporter. Verksamheten ska också dokumentera vilka 
förbättrande åtgärder som eventuella avvikelser har gett upphov till.  

 

1:2 Verksamhetsbeskrivning 

Rudbecksgymnasiets ungdomsboende är ett boende för ungdomar i 
gymnasieåldern med Asberger/Högfungerande autismdiagnos. Boendet är 
kopplat till Rudbecksgymnasiet där studier på samhäll, natur och estetiskt 
program erbjuds. Verksamheten har fyra enheter placerade på 
Idrottsgatan 9 och 19, Smedjegatan samt Östra Drottningvägen. 

Idrottsgatan 9 består av 4 lägenheter och Idrottsgatan 19 av 5 lägenheter 
varav en lägenhet är personalens med kök, kontor och sovrum i båda 
enheterna. Idrottsgatan 9 har 5 elever där 3 går första året och 2 tredje 
året. Idrottsgatan 19 har 8 elever där 6 går första året och 2 andra året 
på gymnasiet. 

Smedjegatans enhet är inrett i ett tidigare elevhem som kommit till 
användning igen och har ett mer karaktäristiskt drag av instutionsmodell. 
Enheten består av 10 rum med egen toalett och dusch och där bor 6 
elever som går andra året förutom en elev som går ett fjärde år. I övrigt 
finns ett storkök med matsal samt kontor, sovrum och ett mindre kök för 
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personal. Ytterligare en lägenhet finns att tillgå med kök, vardagsrum, 
sovrum. 

Östra Drottningvägens boende består av 5 lägenheter med 3 rum och kök 
varav en är personalens med kontor, kök och sovrum. På ÖDV bor 8 
elever där 6 elever går tredje året, 1 ett fjärde, samt en elev som läser 
upp vissa kurser. 

Samtliga enheter ligger centralt med närhet till skola och övrig 
samhällsservice och boendet har bemanning dygnet runt. Verksamhetens 
mål är att ge ungdomarna färdigheter och verktyg för ett självständigt liv 
och deltagande i en samhällelig gemenskap samt få en inblick i betydelsen 
av en aktiv fritid. Stor vikt läggs på fritidsaktiviteter för att ge en så bred 
och mångsidig bild av olika utbud som möjligt. 

 

2:1 Riskanalys (SOSFS: 2011:9 5 kap. § 1) 

 

Det viktigaste forumet för riskanalys har varit planeringsmöten som hålls 
varannan vecka och där bl a arbetsmiljö, elevrunda och kvalité är stående 
punkter. Dessa ger utrymme för diskussioner kring brister och 
utvecklingsområden i verksamheten och kring den enskilde eleven. Några 
brister i arbetsmiljön har ej framkommit under 2021. Rutiner för olycksfall 
och tillbud finns och är uppdaterade och vid fritidsaktiviteter görs alltid en 
separat riskbedömning. 

När problem och avvikelser uppstår så diskuteras dessa och en 
handlingsplan upprättas över hur tillvägagångssätt och åtgärder för att 
lösa situationen skall ske. Handledning av extern resurs finns att tillgå. 
Under kvalitetspunkten diskuteras rutiner, genomförandeplaner och 
dokumentation. Det som framkommer tas sedan vidare i lämpligt forum. 
Andra punkter kan resultera i att en genomförandeplan behöver 
uppdateras om risken har med den boende att göra. 

Genomförandeplanerna och övrig dokumentation kring eleverna görs i 
programmet Magna Cura och en sammanfattning skrivs inför varje lov 
utifrån de dagliga anteckningar som gjorts om varje elev. 

Processer, aktiviteter och rutiner utvärderas årligen av personalen 
tillsammans med enhetschef. En speciell grupp för kvalitetsarbetet är 
även utsedd till att mer konkret jobba med kvalitetssäkring. 
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2:2 Egenkontroll (SOSFS: 2011:9 5 kap. 2§, 7 kap. 1 §) 

Verksamheten på ungdomsboendet följer Tidaholms kommuns riktlinjer 
och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den fysiska 
arbetsmiljön har genom medarbetarenkäten visat på viss brist vilket 
medfört att denna fråga aktualiserats i en högre grad på 
planeringsträffarna under höstterminen. 

I sviter av den pågående pandemin har just arbetsmiljön påverkats pga 
att det fysiska mötet i mångt och mycket varit undermåligt, eftersom även 
eleverna under läsåret 2020/21 till viss del varit hemma för studier vilket 
påverkat verksamheten både för elever och personal. 

Kontroller i övrigt för verksamheten finns genom en arbetsplan där 
analyser av verksamheten görs efter varje läsårsavslut och åtgärder 
vidtas kring det som ej fallit väl ut. Enkäter kring fritidsaktiviteterna görs 
av eleverna för att sedan sammanställas och utvärderas av särskild 
fritidsgrupp. 

 

2:3 Samverkan SOSFS: 2011:9 4 kap. 5 § 

Personalgruppen har tid för överrapportering vid varje passbyte. 
Överrapporteringen sker både muntligt och skriftligt. För att samsyn ska 
råda så tas inga beslut om ändrade rutiner för elever annat än vid 
planeringsmöten. Detta förutsatt att det inte är några akuta förändringar 
som i så fall görs i samråd med enhetschef och då lämnas tydlig skriftlig 
kommunikation till övriga i personalgruppen.  

Boendemöten hålls två gånger per termin där eleverna ges möjlighet att 
tala om sådant de har synpunkter på. Kommunikation med 
vårdnadshavare sker utifrån behov och uppgörelse med de samma. 
Vårdnadshavare och elev är även delaktiga i framtagande av mål för 
eleven som sedan ligger till grund för genomförandeplanen. Behövs 
stöttning i kontakt med utomstående instanser som myndigheter, 
vårdinrättning eller dylikt så kan personalen bistå med den hjälpen i 
samarbete med vårdnadshavare. Utöver det så sker samverkan 
kontinuerligt med skolans lärare på respektive program. 

Eftersom fritiden är en stor del av ungdomsboendets verksamhet är det 
även viktigt med elevernas synpunkter på de aktiviteter som anordnas av 
personalen. Vid boendemöten, fritidsenkät och i den dagliga kontakten så 
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ges de alltid möjlighet att vara med och påverka vilken typ av aktiviteter 
de är intresserade av. 

 

2:4 Personalen och kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9 6 kap. 3 §) 

När det gäller personalens medverkan i kvalitetsarbetet så har en särskild 
kvalitetsgrupp utsetts. I den finns en personal från varje enhet som 
tillsammans med enhetschef skall bevaka och upprätthålla kvalitetsarbetet 
inom verksamheten. 

Träffar med gruppen och enhetschef sker två gånger per termin eller vid 
behov om något mer akut har inträffat. Rektor kan även medverka vid 
vissa möten. 

Ungdomsboendets verksamhet bygger bl a på Rudbecksgymnasiets 
värdegrund och varje enskild personal skall var medveten och ta ansvar 
för att den upprätthålls, och att det dagliga arbetet sker utifrån ett bra 
och medmänskligt bemötande. Att upprätthålla ett gott bemötande och 
vara lyhörd för elevernas behov, känslor och mående borgar för en god 
kvalité i arbetet. 

Varje elev har en egen boendehandledare som är den som i första hand 
har kontakten med vårdnadshavare och skola. Alla i personalgruppen har 
dock lika stort ansvar för samtliga elever. 

En fortbildningsgrupp är även tillsatt som ser till att personalen ges 
möjlighet till aktuell fortbildning i olika ämnen och områden. 

 

3:1 Sammanställning, analys (SOSFS 2011:9 5 kap. 6 §) 

På grund av pandemin har året som gått varit uppdelat i två delar. 
Vårterminen var speciell pga att Corona restriktionerna försvårade 
verksamhetens arbete där fritidsaktiviteterna ej kunde genomföras så som 
det vanligtvis har gjorts. Enheterna hölls åtskilda och i princip var inga 
fysiska möten aktuella under den tiden, vilket gjorde att allting gick lite på 
”halvfart”. 

Höstterminen har däremot varit mer som vanligt eftersom restriktionerna 
lättades och samhället återigen öppnades upp undan för undan. 
Aktiviteter och möten mm har kunnat ske så som tidigare vilket 
naturligtvis förbättrat villkoren för en bättre kvalité av ungdomsboendets 
verksamhet. 
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Utifrån de förutsättning som varit har arbetet i verksamheten ändå kunnat 
genomföras på ett tillfredsställande sätt. De elever som tog studenten i 
våras fick naturligtvis inte riktigt det avslut de önskat men accepterade sin 
situation på ett bra sätt.  

Uppstarten för enheten på Idrottsgatan 9 inför höstterminen blev något 
turbulent. Lokalerna som togs över efter annan kommunal verksamhet 
överlämnades inte i det skick som var utlovat så mycket fick göras om och 
snyggas till. Samtidigt var det en delvis ny personalgrupp och där ett 
olyckligt avhopp strax innan starten, gjorde att det blev en del lösningar 
med olika vikarier innan fast personal kunde tillträda. Elevgruppen har 
även visat sig vara ganska svår där en hel del problem finns att arbeta 
med. Dock fungerar det tillfredsställande utifrån de förutsättningar som 
var. 

När det gäller eleverna så är det ett förhållandevis gott resultat utifrån 
deras olika förutsättningar. De problem, klagomål och avvikelser som 
förekommit har haft att göra med att två elever har avslutats under 
höstterminen, dels på grund av resultat och närvaro i skola och boende, 
dels på egen begäran tillsammans med vårdnadshavare. En elev har låg 
närvaro under senare delen av höstterminen där orsakerna till detta ännu 
ej är utredda men samtal med vårdnadshavare och skola är pågående.  

I övrigt är det många som deltar i de fritidsaktiviteter som anordnas och 
de flesta går till skolan samt gör de sysslor (vissa med stöttning från 
handledare) som gäller på boendet.  

De processer, riktlinjer och rutiner som finns för ungdomsboendet har 
följts och uppdaterats kontinuerligt. Arbetsplanen utvärderas och gås 
igenom i slutet av varje läsår där analys och åtgärder är stående punkter 
för att kunna ge reflektioner på vad som kan förbättras ur 
kvalitetssynpunkt. 

Under lovdagar på höst, sport och påsklov har möjligheter till utbildning 
och arbete med utveckling, samsyn och kvalitetssäkring av verksamheten 
varit aktuell. Även personalbefrämjande aktiviteter har genomförts för att 
stärka gemenskapen i arbetsgrupperna och öka trivseln på arbetsplatsen. 

 

Enhetschef 

Monica Brindeland 

Kvalitetsgruppen  

Daniel Peterson, Stefan Blomgren, Ina Öfverberg, Petra Blom 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

17



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-
godstransport på KompetensCentrum genom 
samverkan med Rudbecksgymnasiet 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen 

att utreda möjligheter till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 
KompetensCentrum bedriver idag yrkesförarutbildning-godstransport för cirka 20 elever. Dessa 
elever kommer från olika orter runt om i gamla Skaraborg och utbildningen bedrivs i Falköping 
och i Tidaholm. Båda dessa huvudmän har valt att ha utbildningen genom entreprenad.  

Rudbecksgymnasiet bedriver idag yrkesförarutbildning inom ramen för fordon- och 
transportprogrammet, cirka 20 elever fördelat på två årskurser. Rudbecksgymnasiet har idag ett 
behov av garage, lastbil, eldrivna truckar och ytor för nuvarande gymnasiala utbildning. 

Förvaltningen ser fördelar och samordningsvinster om båda yrkesförarutbildningarna bedrivs i 
kommunens regi gällande samverkan av personal, lokaler, drift och inköp av fordon, 
specialistkompetens och större möjlighet att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter till 

att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan 
med Rudbecksgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 

KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2021-12-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Nina Kindbom, rektor 
                    Daniel Larsson, rektor 

Tjänsteskrivelse - Beslut om att utreda 
yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter till 
att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan 
med Rudbecksgymnasiet. 

Ärendet 
KompetensCentrum bedriver idag yrkesförarutbildning-godstransport för cirka 20 elever. Dessa 
elever kommer från olika orter runt om i gamla Skaraborg. Förarutbildningen i Skaraborg bedrivs i 
Falköping och i Tidaholm. Båda dessa huvudmän har valt att ha utbildningen genom entreprenad. 
Företaget som idag har utbildningen på entreprenad i dessa kommuner är YrkesAkademin. 
Nuvarande avtal löper till aug 2023 med möjlighet till förlängning (1år+1år). 
Yrkesförarutbildningen finansieras idag av statsbidrag utan krav på medfinansiering. Möjligheten för 
Skaraborg år 2022 är att utöka antalet platser då detta statsbidrag ökat. 

Rudbecksgymnasiet bedriver idag yrkesförarutbildning inom ramen för fordon- och 
transportprogrammet, cirka 20 elever fördelat på två årskurser. Rudbecksgymnasiet har idag ett 
behov av garage, lastbil, eldrivna truckar och ytor för nuvarande gymnasiala utbildning. 

Utredning 
Skolledningen för Kompetenscentrum och Rudbecksgymnasiet har besökt Sandvikens kommun 
där man idag bedriver yrkesförarutbildning-godstransport för vuxenutbildningen och 
yrkesförarutbildning för gymnasiet i samverkan. Deras erfarenhet är att det finns många fördelar 
med samverkan och samnyttjande av lokaler och utrustning. 

Idag bedrivs yrkesförarutbildningen på gymnasiet i lokaler tillsammans med övriga inriktningar på 
fordon- och transportprogrammet. Dessa lokaler är inte anpassade för att kunna inrymma större 
fordon såsom lastbil. Detta skapar problem vid exempelvis snöfall då det i värsta fall betyder att 
man inte kan nyttja fordonen för körning. Det blir även svårigheter att göra praktiska moment 
med fordonen vid sträng kyla. Gymnasiet saknar idag ytor för övningsmoment för truck, bil, lastbil 
och lastbil med släp. Gymnasiet har även behov av inköp/leasing av lastbil och eldriven truck. 
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Man får samordningsvinster om båda yrkesförarutbildningarna bedrivs i kommunens regi gällande 
samverkan av personal, lokaler, drift och inköp av fordon, specialistkompetens och större 
möjlighet att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Branschen har ett stort nuvarande och kommande behov av yrkesförare. Detta behov behöver 
tillgodoses av regionen både gällande ungdomar och vuxna. Vi anser att Tidaholms kommun bör 
vara huvudman för delar av detta behov som regionen har. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör både gymnasieelever och elever vid vuxenutbildningen. Genom att i samverkan 
bedriva yrkesförarutbildning-godstransport skapas bättre förutsättningar att kvalitetssäkra 
utbildningen då exempelvis specialistkompetens kan nyttjas i större utsträckning och det skapas 
bättre möjligheter att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Beslutsunderlag 
- 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Beslut om beslutsattestanter 2022 
BUN 2022/1 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och utbildningsnämnden 

eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.  

Skolchefen har därefter delegation att besluta om ändring och komplettering av beslutattestanter 
under löpande kalenderår (p. 3.1 barn- och utbildningsnämndens delegationsordning). 

Underlag i form av förslag till beslutsattestanter är inte färdigställt till arbetsutskottets 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något förslag till barn- och 

utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit 
del av informationen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter 2022”, förvaltningsekonom Marie 

Vitenberg, 2022-01-05. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/1 

2022-01-05 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Marie Vitenberg, Ekonom 

Tjänsteskrivelse – Beslut om beslutsattestanter 
2022 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2022. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.  

Skolchefen har därefter delegation att besluta om ändring och komplettering av beslutattestanter 
under löpande kalenderår (p. 3.1 barn- och utbildningsnämndens delegationsordning). 

Underlag i form av förslag till beslutsattestanter är inte färdigställt till arbetsutskottets 
sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Beslutsattestanter för Barn- och utbildningsnämnden år 2022
Attestant för nämndens alla verksamheter: Anneli Alm och Marie Vitenberg

datum för beslut/ändring: Beslut har tagits av:

2022-01-27 Barn- och utbildningsnämnden

ID Projekt Akt Beskrivning ID / projekt / aktivitet Beslutsattestant Ersättare Ersättare
3001 Barn- och utbildningsnämnden Björn Yngvesson Lena Andersson
3003 Utbildningskontoret Anneli Alm Daniel Larsson
3005 Gem hela BUN-omr Anneli Alm Daniel Larsson
3006 Central fortbildning Anneli Alm Daniel Larsson
3010 Skolskjuts Anneli Alm Daniel Larsson
3011 Gem förskola Anneli Alm Daniel Larsson
3012 Privat förskola Anneli Alm Daniel Larsson
3013 Semesteröppen förskola Eva Lena Svensson Susanne Hammar
3014 Gem fritids Anneli Alm Daniel Larsson
3015 Gem förskoleklass Anneli Alm Daniel Larsson
3021 Gem grundskola Anneli Alm Daniel Larsson
3022 Gem grundskola undervisning Anneli Alm Daniel Larsson
3023 Gem grundskola läromedel Anneli Alm Daniel Larsson
3025 Gem grundskola lokaler Anneli Alm Daniel Larsson
3031 Kulturskolan Lars Paulsson Anneli Alm
3032 Gem kulturaktiviteter Lars Paulsson Anneli Alm

3103 Gem Forsen skolomr. Grundskola Frida Svahn Malin Fredriksson
3106 Forsen skolbibliotek Frida Svahn Malin Fredriksson
3107 Forsen lokaler och inventarier Frida Svahn Malin Fredriksson
3111 Grundsärskolan Frida Svahn Malin Fredriksson
3112 Grundsärskolan undervisning Frida Svahn Malin Fredriksson
3113 Grundsärskolan läromedel Frida Svahn Malin Fredriksson
3114 Grundsärskolan skolmåltid Frida Svahn Malin Fredriksson
3115 Grundsärskolan lokaler och inventarier Frida Svahn Malin Fredriksson
3141 Forsen förskoleklass Malin Fredriksson Frida Svahn
3142 Forsen förskoleklass lokaler och inventarier Malin Fredriksson Frida Svahn
3143 Forsen 1-6 Frida Svahn Malin Fredriksson
3144 Forsen 1-6 undervisning Frida Svahn Malin Fredriksson
3145 Forsen 1-6 läromedel Frida Svahn Malin Fredriksson
3146 Forsen 1-6 skolmåltid Frida Svahn Malin Fredriksson
3151 Forsen fritids Malin Fredriksson Frida Svahn
3152 Forsen fritids lokaler och inventarier Malin Fredriksson Frida Svahn
3162 Forsens 5-års verksamhet Pernilla Wadegård Susanne Hammar
3163 Forsens 5-års verksamhet lokaler och inventarier Pernilla Wadegård Susanne Hammar
3171 Förskolan Axet Pernilla Wadegård Susanne Hammar
3172 Förskolan Axet lokaler och inventarier Pernilla Wadegård Susanne Hammar
3174 Förskolan Björnen Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3175 Förskolan Björnen lokaler och inventarier Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3184 Förskolan Ugglan Pernilla Wadegård Susanne Hammar
3185 Förskolan Ugglan lokaler och inventarier Pernilla Wadegård Susanne Hammar

3203 Gem Rosenbergs skolområde. Grundskola Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson
3206 Rosenbergs skolbibliotek Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson
3207 Rosenbergs lokaler och inventarier Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson
3211 Rosenberg 1-6 Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3212 Rosenberg 1-6 undervisning Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3213 Rosenberg 1-6 läromedel Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3214 Rosenberg 1-6 skolmåltid Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3241 Rosenberg förskoleklass Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3242 Rosenberg förskoleklass lokaler och inventarier Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3251 Rosenberg fritids Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3252 Rosenberg fritids lokaler och inventarier Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl
3262 Rosenbergs 5-årsverksamhet Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3263 Rosenbergs 5-årsverksamhet lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3271 Rosenbergs förskola Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3272 Rosenbergs förskola lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Åsa Vallgren

23



 

3307 Hellidskolan lokaler och inventarier (Hökensås) Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3371 Förskolan Skogsnallarna Susanne Hammar Eva Lena Svensson
3372 Förskolan Skogsnallarna lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson
3374 Förskolan Stallängen Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3375 Förskolan Stallängen lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3380 Förskolan Syrsan Susanne Hammar Eva Lena Svensson
3381 Förskolan Syrsan lokaler och  inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson
3385 Förskolan Helliden Susanne Hammar Eva Lena Svensson
3386 Förskolan Helliden lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson

3401 Gem. Förskoleområdet Susanne Hammar Eva Lena Svensson

3505 Gem.Treklövern Carina Pettersson Per Roslund
3511 Valstad skola Carina Pettersson Per Roslund
3512 Valstad skola undervisning Carina Pettersson Per Roslund
3513 Valstad skola läromedel Carina Pettersson Per Roslund
3514 Valstad skola skolmåltid Carina Pettersson Per Roslund
3515 Valstad skola lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3521 Fröjered skola Carina Pettersson Per Roslund
3522 Fröjered skola undervisning Carina Pettersson Per Roslund
3523 Fröjered skola läromedel Carina Pettersson Per Roslund
3524 Fröjered skola skolmåltid Carina Pettersson Per Roslund
3525 Fröjered skola lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3531 Ekedalens skola Carina Pettersson Per Roslund
3532 Ekedalens skola undervisning Carina Pettersson Per Roslund
3533 Ekedalens skola läromedel Carina Pettersson Per Roslund
3534 Ekedalens skola skolmåltid Carina Pettersson Per Roslund
3535 Ekedalens skola lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3541 Ekedalen förskoleklass Carina Pettersson Per Roslund
3542 Ekedalen förskoleklass lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3548 Ekedalen fritids Carina Pettersson Per Roslund
3549 Ekedalen fritids lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3551 Fröjered förskoleklass Carina Pettersson Per Roslund
3552 Fröjered förskoleklass lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3558 Fröjered fritids Carina Pettersson Per Roslund
3559 Fröjered fritids lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3561 Valstad förskoleklass Carina Pettersson Per Roslund
3562 Valstad förskoleklass lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3568 Valstad fritids Carina Pettersson Per Roslund
3569 Valstad fritids lokaler och inventarier Carina Pettersson Per Roslund
3571 Förskolan Eken Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3572 Förskolan Eken lokaler och inventarier Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3574 Förskolan Linblomman Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3575 Förskolan Linblomman lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3577 Förskolan Prästkragen Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3578 Förskolan Prästkragen lokaler och inventarier Åsa Vallgren Pernilla Wadegård
3583 Förskolan Valstad Eva Lena Svensson Åsa Vallgren
3584 Förskolan Valstad lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Åsa Vallgren

3601 CRT gem Ci Olofsson Nina Kindbom
3602 CRT förskola Ci Olofsson Nina Kindbom
3603 CRT förskoleklass Nina Kindbom Daniel Larsson
3604 CRT grundskola Nina Kindbom Daniel Larsson
3605 CRT grundsärskolan Ci Olofsson Nina Kindbom
3607 CRT grundskola specialpedagogik Ci Olofsson Nina Kindbom
3608 CRT grundskola talpedagogik Nina Kindbom Daniel Larsson
3609 CRT grundskola stödteam Nina Kindbom Daniel Larsson
3610 CRT grundskola SYV Nina Kindbom Daniel Larsson
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3612 Elevhälsa grundskola kurator Ci Olofsson Nina Kindbom
3613 Elevhälsa grundskola skolhälsovård Nina Kindbom Daniel Larsson
3614 Elevhälsa Rudbecksgymnasiet kurator Ci Olofsson Nina Kindbom
3615 Elevhälsa Rudbecksgymnasiet skolhälsovård Nina Kindbom Daniel Larsson

3703 Gem Hellidskolan Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3704 Hellidskolan café Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3706 Hellidskolan skolbibliotek Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3711 Hellidsskolans Särskola 7-9 Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3712 Hellidsskolans Särskola 7-9 undervisning Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3713 Hellidsskolans Särskola 7-9, läromedel Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3714 Hellidsskolans Särskola 7-9 skolmåltid Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3715 Hellidsskolans Särskola 7-9, lokaler och inventarier Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3721 Hellidskolan 7-9 Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3722 Hellidskolan 7-9 undervisning Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3723 Hellidskolan 7-9 läromedel Andreas Cederqvist Jessica Karlsson
3724 Hellidskolan 7-9 skolmåltid Andreas Cederqvist Jessica Karlsson

3801 Gem KompetensCentrum Nina Kindbom Daniel Larsson
3811 SFI Nina Kindbom Daniel Larsson
3812 SFI lokaler och inventarier Nina Kindbom Daniel Larsson
3821 Särvux Nina Kindbom Daniel Larsson
3822 Särvux undervisning Nina Kindbom Daniel Larsson
3823 Särvux läromedel Nina Kindbom Daniel Larsson
3831 Gymnasial vuxenutb. Nina Kindbom Daniel Larsson
3832 gyvux undervisning Nina Kindbom Daniel Larsson
3833 gyvux läromedel Nina Kindbom Daniel Larsson
3834 gyvux lokaler och inventarier Nina Kindbom Daniel Larsson
3841 Grundläggande vuxenutb. Nina Kindbom Daniel Larsson
3842 grundvux undervisning Nina Kindbom Daniel Larsson
3843 grundvux läromedel Nina Kindbom Daniel Larsson
3844 grundvux lokaler och inventarier Nina Kindbom Daniel Larsson

3903 E Lundells fond Daniel Larsson Ci Olofsson
3904 Cafeteria Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson
3918 Gymnasiesärskola i andra kommuner Daniel Larsson Ci Olofsson
3921 Gymnasialt specialprogram Daniel Larsson Ci Olofsson
3922 Gymnasialt specialprogram undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson
3923 Gymnasialt specialprogram läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson
3924 Gymnasialt specialprogram skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson
3925 Gymnasialt specialprogram boende Daniel Larsson Ci Olofsson
3926 Gymnasialt specialprogram lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson
3931 Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson
3932 Rudbecksgymnasiet undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson
3933 Rudbecksgymnasiet läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson
3934 Rudbecksgymnasiet skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson
3935 Rudbecksgymnasiet skolskjuts Daniel Larsson Ci Olofsson
3936 Rudbecksgymnasiet lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson
3941 Program i andra kommuner Daniel Larsson Ci Olofsson
3942 Interkommunala ersättningar Daniel Larsson Ci Olofsson
3951 Feriearbete skolungdom Daniel Larsson Ci Olofsson
3961 El- och energiprogrammet / HFA Daniel Larsson Ci Olofsson
3962 El- och energiprogrammet / HFA undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson
3963 El- och energiprogrammet / HFA läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson
3964 El- och energiprogrammet / HFA skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson
3966 El- och energiprogrammet / HFA lokaler och inventaDaniel Larsson Ci Olofsson
3971 Estetiska programmet / HFA Daniel Larsson Ci Olofsson
3972 Estetiska programmet / HFA undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson
3973 Estetiska programmet / HFA läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson
3974 Estetiska programmet / HFA skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson
3976 Estetiska programmet / HFA lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson
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9003 90009 Inventarier Utbildningskontoret Anneli Alm Daniel Larsson
9003 90010 Inventarier Kulturskolan Lars Paulsson Anneli Alm
9003 90011 Inventarier CRT Nina Kindbom Ci Olofsson
9003 90015 Inventarier Treklöverns uo Carina Pettersson Per Roslund
9003 90017 Inventarier Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson
9003 90018 Inventarier KompetensCentrum Nina Kindbom Daniel Larsson
9003 90097 Inventarier Forsen skolomr. Frida Svahn Malin Fredriksson
9003 90098 Inventarier Hellidsskolan Andreas Cederqviat Jessica Karlsson
9003 90118 Inventarier Förskolor Susanne Hammar Eva-Lena Svensson
9003 93091 Inventarier Rosenberg Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson

Utbildningskontoret
2022-01-10

Anneli Alm Marie Vitenberg
Utbildningschef Förvaltningsekonom
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Beslut om interkommunal ersättning 2022 
BUN 2021/450 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa 

självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, 
men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa självkostnadspriserna för 

interkommunal ersättning gällande år 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om interkommunal ersättning”, förvaltningsekonom Marie 

Vitenberg, 2022-01-05. 
 Bilaga, Självkostnadspriser för interkommunal ersättning år 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 151/2021 ”Beslut om interkommunal ersättning 

2022”, 2021-12-09. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/450 

2022-01-05 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Marie Vitenberg, Ekonom 

Tjänsteskrivelse – Beslut om interkommunal 
ersättning 2022 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa självkostnadspriserna för 
interkommunal ersättning gällande år 2022. 
 

Ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, 
men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga, Självkostnadspriser för interkommunal ersättning år 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 151/2021 ”Beslut om interkommunal ersättning 

2022”, 2021-12-09. 
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Verksamhet Kostnad 

Kronor per elev och termin

Barn- och fritidsprogrammet 51 967 kr

El- och energi programmet 64 223 kr

Ekonomiprogrammet 46 869 kr

Estetiska programmet exkl. inr. Musik 60 804 kr

Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 76 428 kr

Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 98 752 kr

Industritekniska programmet 80 076 kr

Naturvetenskapsprogrammet 49 985 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet 45 799 kr

Teknikprogrammet 53 209 kr

Vård- och omsorgsprogrammet 58 862 kr

Tillägg HFA och AS (HFA= Högfungerande autism, AS=Asperger)

Tillägg naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. AS 94 288 kr

Tillägg samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. As 98 474 kr

Tillägg El och energiprogrammet för elever med HFA el. AS 82 586 kr

Tillägg Estetiska programmet för elever med HFA el AS 82 586 kr

Ungdomsboende för elever med HFA 253 289 kr

Förskola 73 012 kr

Fritids 18 797 kr

Förskoleklass 43 144 kr

Grundskola 59 221 kr

Grundsärskola exkl. inr. Träningsskola 241 501 kr

Grundsärskola inr. Träningsskola 369 476 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/450 

§ 151 Beslut om interkommunal ersättning 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför 
samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 
 

 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande 
år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2021 

”Beslut om interkommunal ersättning 2022”, 2021-11-25. 

Verksamhet Kostnad 2021 ∆
Kronor per elev och termin

Barn- och fritidsprogrammet 51 967 kr 51 763 kr 204 kr
El- och energi programmet 64 223 kr 65 148 kr -925 kr
Ekonomiprogrammet 46 869 kr 45 210 kr 1 659 kr
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 60 804 kr 69 565 kr -8 761 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 76 428 kr 73 141 kr 3 287 kr
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 98 752 kr 94 651 kr 4 101 kr
Industritekniska programmet 80 076 kr 80 673 kr -597 kr
Naturvetenskapsprogrammet 49 985 kr 48 282 kr 1 703 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 140 487 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 45 799 kr 43 088 kr 2 711 kr
Teknikprogrammet 53 209 kr 52 890 kr 319 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 58 862 kr 54 670 kr 4 192 kr

Tillägg HFA och AS (HFA= Högfungerande autism, AS=Asperger)
Tillägg naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. AS 94 288 kr 93 629 kr 659 kr
Tillägg samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. As 98 474 kr 98 823 kr -349 kr
Tillägg El och energiprogrammet för elever med HFA el. AS 82 586 kr 79 139 kr 3 447 kr
Tillägg Estetiska programmet för elever med HFA el AS 82 586 kr 79 139 kr 3 447 kr

0 kr
0

Ungdomsboende för elever med HFA 253 289 kr 242 235 kr 11 054 kr

30



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om interkommunal ersättning 2022”, 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 
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Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
BUN 2021/451 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa 

bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

Förslag till beslut 
- Barn - och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande 

år 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2022-01-05. 

 Bilaga, Bidragsbelopp till fristående skolor 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 152/2021 ”Beslut om bidrag till fristående skolor 

2022”, 2021-12-09. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/451 

2022-01-05 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Marie Vitenberg, Ekonom 

Tjänsteskrivelse – Beslut om bidrag till fristående 
skolor 2022 
Förslag till beslut 

- Barn - och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande 
år 2022. 

 
Ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga, Bidragsbelopp till fristående skolor 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 152/2021 ”Beslut om bidrag till fristående skolor 

2022”, 2021-12-09. 
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Verksamhet Bidrag kr

Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet friskola/år

Barn- och fritidsprogrammet 97 296 kr

El- och energi programmet 124 056 kr

Ekonomiprogrammet 86 164 kr

Estetiska programmet exkl. inr. Musik 116 592 kr

Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 150 707 kr

Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 199 454 kr

Industritekniska programmet 158 675 kr

Naturvetenskapsprogrammet 92 966 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet 83 826 kr

Teknikprogrammet 100 007 kr

Vård- och omsorgsprogrammet 112 350 kr

Verksamhet Bidrag kr

Förskola

Fritids 37 288 kr

Förskoleklass 89 491 kr

Grundskola 120 778 kr

Grundsärskola exkl. inr träningsskola 487 877 kr

Grundsärskola inr träningsskola 767 323 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/451 

§ 152 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen 
till friskolor gällande år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 
 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn - och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2021 

”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 

Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet friskola/år 2021 ∆
Barn- och fritidsprogrammet 97 296 kr 98 432 kr -1 136 kr
El- och energi programmet 124 056 kr 127 660 kr -3 604 kr
Ekonomiprogrammet 86 164 kr 84 124 kr 2 040 kr
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 116 592 kr 137 305 kr -20 713 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 150 707 kr 146 282 kr 4 425 kr
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 199 454 kr 189 302 kr 10 152 kr
Industritekniska programmet 158 675 kr 161 560 kr -2 885 kr
Naturvetenskapsprogrammet 92 966 kr 90 833 kr 2 133 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 292 171 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 83 826 kr 79 492 kr 4 334 kr
Teknikprogrammet 100 007 kr 100 894 kr -887 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 112 350 kr 104 758 kr 7 592 kr
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§ 4 Beslut om yttrande angående policy mot våld i 
nära relation 
BUN 2021/409 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stå bakom 

Folkhälsorådets förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
”Policy – våld i nära relation”. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska fungera som en utgångspunkt i det 
kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation. Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet 
önskas att samtliga nämnder som har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 

Yttrande 
Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom samtliga förvaltningar 
som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrelaterat våld motverkas. Barn- och 
utbildningsnämnden som ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet ställer 
sig positiv till framtagen policy och har inga övriga synpunkter att delge. 

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom Folkhälsorådets förslag att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Policy – våld i nära 
relation”. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-01-04. 
 Begäran om yttrande - policy mot våld i nära relation, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
 Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 2021-09-16. 
 Policy ”Våld i nära relation”. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/409 

2022-01-04 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande angående 
policy mot våld i nära relation 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom Folkhälsorådets förslag att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Policy – våld i nära 
relation”. 

Ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska fungera som en utgångspunkt i det 
kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation. Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet 
önskas att samtliga nämnder som har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 

Yttrande 
Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom samtliga förvaltningar 
som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrelaterat våld motverkas. Barn- och 
utbildningsnämnden som ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet ställer 
sig positiv till framtagen policy och har inga övriga synpunkter att delge. 

Barnrättsbedömning 
Ett kommungemensamt arbete mot våld i nära relation ligger i linje med artikel 19 i 
barnkonventionen som anger att barn ska skyddas mot alla former av våld, övergrepp, 
försummelse och vanvård. 

Arbete mot våld i nära relation främjar trygghet som är en viktig förutsättning för att barn och 
elever ska kunna tillgodogöra sig utbildning enligt artikel 28 och 29 i barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om yttrande - policy mot våld i nära relation, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
 Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 2021-09-16. 
 Policy ”Våld i nära relation”. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-08 
 
Ärendenummer 
2021/174 Samtliga nämnder   
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation 
 
Ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska 
fungera som en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att samtliga nämnder som 
har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-01-
31. 
 
Bilagor: 
✓ Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 

2021-09-16 
✓ Förslag ”Policy mot våld i nära relation” 
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2021/174 

§ 29 Policy mot våld i nära relation 
 
Folkhälsorådets beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Våld i nära relation är en samhällsutmaning som drabbar omkring en femtedel 
av befolkningen. Att utsättas för våld av en närstående ger ofta långtgående 
men och kan vara en direkt risk för den utsattes liv. 
 
Kommunen saknar idag ett kommunövergripande inriktningsdokument 
rörande arbetet mot våld, även om kommunen ansvarar för att motverka och 
ge stöd då våld har inträffat. I kommunens nätverk mot våld, som arbetar på 
uppdrag av BRÅ, har föreslagen policy tagits fram. Policyn innehåller en 
nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet 
och hur det ska organiseras. Medverkar i nätverket gör representanter för 
förskola, skola, elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, omsorg, 
personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård. 
 
Policyn blir en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. I policyn beskrivs vikten av både preventivt, upptäckande och 
stödjande arbete. Våld i nära relation är ett brott som ofta sker dolt i hemmet, 
varför det är särskilt angeläget med god kunskap om tecken på våld för att 
kunna upptäcka. För att förebygga att våld sker krävs också tidiga insatser, 
kunskap och arbetssätt som utmanar begränsande och ojämställda normer.  
 
Förslag till beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Beslutsunderlag 
✓ ”Policy – våld i nära relation”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2021-

09-02. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Vision 

Tidaholms kommun arbetar för att skapa trygga och goda livsvillkor för sina 
invånare. Som en del i det arbetet vill kommunen arbeta för visionen om  
ett samhälle fritt från våld. 
 
Det är en vision om att ingen ska utöva eller utsättas för våld i nära relationer. 
Ingen ska på grund av våld eller hot om våld känna otrygghet eller begränsas i 
sina livsmöjligheter.   
 
Visionen bygger på kommunens arbete för ett socialt hållbart samhälle och 
kan kopplas till det strategiska målområdet ”Medborgaren i fokus”, det lokala 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, samt det nationella jäm-
ställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
 

 
Syfte 

Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom 
samtliga förvaltningar som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrela-
terat våld motverkas. Det innebär att det finns strukturer för universell vålds-
prevention och tidig upptäckt, stöd till våldsutsatta och barn som upplevt våld 
samt hjälp att förändra sitt beteende för våldsutövare.  
 
 

Vad är våld i nära relation? 

Våld i nära relation är ett samhälls- och folkhälsoproblem som tros drabba 
omkring en femtedel av befolkningen.1 Våld i nära relation kan vara en direkt 
risk för den utsattes liv och säkerhet. Att utsättas för våld av en närstående 
eller att bevittna våld i hemmet ger ofta långtgående men på tillit, risk för ökad 
fysisk och psykisk ohälsa samt kan ha sociala och ekonomiska konsekvenser 
på den utsattes livssituation. 
 
Våld i nära relation är ett brott oavsett om det handlar om mäns våld mot kvin-
nor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld 
eller barn som upplevt eller bevittnat våld. Våldet sker oftast i offrets bostad 
och eftersom bara en liten del av de brott som sker i nära relationer anmäls är 
det vanligen ett dolt problem. 
 
Våld i nära relation är också ett jämställdhetsproblem. Problematiken drabbar 
både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare och av mer allvarligt våld. 
Vanligt är också att barn blir brottsoffer, eftersom de kan leva i familjer där 
våld förekommer. Den som utövar våld är i majoriteten av fallen en man.  
 
Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Känneteck-
nande för våldet är att utövarna kan vara flera och ofta del av en gemensam 
familj eller släkt.  
  

 
1 BRÅ. 
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Våldspyramiden visar hur våld uppkommer i en strukturell kontext. Det finns 
en tydlig koppling mellan våld, ojämlikhet och begränsande normer. De former 
av våld som sker i de nedre delarna av pyramiden är mer vanliga och ligger till 
grund för vad som sker i de övre delarna som är mer ovanliga.  
 

 
 

Definition av våld 

Våld i nära relation är allt våld som sker mellan närstående. Det kan vara i 
kärleksrelationer, mellan förälder och barn, syskon eller inom andra familje- 
eller släktrelationer. Den utsatta har ofta en nära relation och känslomässiga 
band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och avbrott. En 
definition av våld i nära relation är: 
 
”Varje handling riktad mot annan person som genom att denna handling ska-
dar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill"2 
 
Våld i nära relation är oftast inte en engångsföreteelse. I synnerhet kvinnor 
utsätts för återkommande våld, som ofta trappas upp och blir allvarligare ju 
längre relationen pågår. Våldet kan ta sig olika uttryck: 
 

 
2 Per Isdal. 
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Fysiskt våld 

Varje form av fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta. Det in-
kluderar till exempel slag, knuffar, sparkar, angrepp med olika föremål, lugg-
ning, att bitas, att strypas och att använda skjutvapen eller kniv. 
 

Sexuellt våld 

Att tvingas delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Det inkluderar 
till exempel att tvingas se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstymp-
ning, sexuella trakasserier och att använda ett sexuellt kränkande språk.  
 

Psykiskt våld 

Kränkningar med ord eller handling som riktar sig mot den närståendes per-
son, egendom eller människovärde. Det inkluderar till exempel direkta eller 
indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande 
beteende och falska anklagelser. Det kan också vara hot om till exempel 
självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom.  
 
Latent våld 

Indirekta hot om våld, i kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla för 
våldsamma konsekvenser eller påminner om tidigare erfarenheter. Det latenta 
våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet och tvingar den utsatte att 
leva i ständig beredskap om vad som skulle kunna hända. 
 
Socialt våld 

Frihetsinskränkningar och kontroll, som kan leda till isolering från att träffa 
släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Det kan också innebära att 
tvingas ingå i äktenskap som barn eller vuxen, eller att inte få välja sin partner. 
 
Materiellt våld 

Materiellt våld är att avsiktligt förstöra eller stjäla personliga tillhörigheter som 
har ett värde för den närstående.  
 
Ekonomiskt våld 

Ekonomiskt våld kan innebära att en part förmås skriva under papper som den 
inte vill eller att skuldsätta sig. Det kan också vara ekonomisk kontroll, genom 
att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andras och/eller den ge-
mensamma ekonomin. 
 
Försummelse 

Personer som står i beroendeställning till en omsorgsperson, till exempel barn, 
personer med funktionsnedsättning och äldre, kan hindras att få behövlig hjälp 
med sina behov. Den utsatta kan till exempel förvägras hjälp med att komma 
ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin, få otillräcklig föda, läm-
nas utan tillsyn eller inte ges hjälp med sin hygien. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld innebär begränsningar av en persons handlingsutrymme 
eller rätt till sin sexuella läggning, att själv välja partner, umgänge eller yttre 
attribut som klädsel. Det kan också handla om social kontroll av till exempel 
fritidsaktiviteter. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen 
anses dra skam över familjen och riskerar att straffas för det som uppfattas 
som förlorad heder. Konsekvensen kan bli fysiskt eller psykiskt våld, vilket kan 
ha dödlig utgång. Våldet ska göra att familjen återfår det anseende som upp-
levts ha förlorats. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan utsatt och 
förövare, eftersom de som medverkar till förtrycket själva kan vara utsatta.3  
 

 

Särskilt sårbara grupper 

Enligt Socialstyrelsen anses vissa grupper i samhället ha en särskild utsatthet 
för våld i nära relationer. De grupper som lyfts fram är äldre kvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med miss-
bruks- och beroendeproblem, personer som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck, nationella minoriteter, HBTQ-personer samt personer med köns-
överskridande identitet eller uttryck. 
 
Grupperna är heterogena och kan överlappa varandra, varför en och samma 
person kan vara sårbar utifrån olika faktorer. Därför är det viktigt att tänka uti-
från olika sårbarhetsfaktorer som kan spela roll för individen, till exempel: 
 

 Okunnighet om de rättigheter man har. 
 Socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället. 
 Konflikt mellan närståendes och andras förväntningar. 
 Isolering och ensamhet. 
 Beroende av andra för att klara vardagslivet. 
 Starkt beroende av våldsutövaren. 

 

Strategi mot våld 

Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld är en kommunöver-
gripande angelägenhet som berör samtliga nämnder. Lagstiftning som beskri-
ver skyldigheten att arbeta mot våld finns kopplad till bland annat barnkon-
ventionen, diskrimineringslagen, skollagen och socialtjänstlagen. 
 
Våld i nära relation kan drabba invånare i alla åldrar, oftast i deras hemmiljö. 
Det kan vara personer som finns i kommunens verksamheter så som skola, 
fritidsverksamhet och omsorg, eller medarbetare som har sin anställning i 
kommunen. I arbetet mot våld ses de personer som lever i ett hem med våld 
som brottsoffer. Det gäller även barn som bevittnar våld, utan att bli utsatta för 
direkt fysiskt eller psykiskt våld, enligt barnfridslagen. Barn har enligt artikel 19 

 
3 Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid samt Strategi mot våld i nära relat-
ion 2018-2022 i Östersunds kommun. 
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i barnkonventionen rätt att skyddas från våld, övergrepp och försummelse och 
det är kommunens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet. 
 

Utvecklingsområden 
För att motverka våld i nära relation behöver arbete ske på främjande, före-
byggande och behandlande nivå. Det ska innefatta följande strategiska ut-
vecklingsområden för kommunen: 
 

 Förebyggande och tidiga insatser ska genomföras för att motverka 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Arbetet ska ha fokus på 
kopplingen mellan våld och ojämställdhet, begränsande normer, 
kränkningar och attityder som glorifierar våld. Genom att tidigt arbeta 
med positiva värden skapas möjlighet för att våldet aldrig ska ske. 

 
 Det ska finnas en god kunskap om våld i nära relation hos den egna 

personalen och förtroendevalda. För att tidigt upptäcka våld behövs en 
medvetenhet om varningstecken och vikten av att våga fråga. Arbetet 
ska också synliggöra våld ur ett samhällsperspektiv. 

 
 Kommuninvånare ska ha tillgång till information om vilket stöd som 

finns för den som är utsatt eller utövare av våld i nära relation. 
 

 Stöd och hjälp ska erbjudas snabbt till de som har upplevt våld i nära 
relation eller är oroliga för att det kan ske. Stöd ska också erbjudas till 
de som har utövat våld eller är oroliga för att det kan ske så att de kan 
förändra sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar. 

 
 

Organisation 

Samtliga nämnder har ett ansvar att arbeta för att policyn efterlevs och är 
känd.  
 
I kommunen finns ett nätverk mot våld med representanter från interna och 
externa verksamheter. Nätverket ska bevaka de behov som finns av kun-
skapshöjning och utveckling av arbetet samt samordna frågan på strategisk 
nivå. Nätverket ska arbeta utifrån perspektiven: 
 

 Barn, unga och familj. Främjande arbete genom fokus på positiva 
normer, jämställdhet, trygghet och nolltolerans mot kränkningar. Det 
ska finnas väl kända strukturer för orosanmälan, tidig upptäckt av och 
stöd till barn som lever i hem där det utövas våld. 
 

 Vuxna. Upptäckt och stöd till vuxna som lever i relationer där våld ut-
övas eller som själva utövar våld för att motivera till en förändring. 

 
 Medarbetare. Inom kommunen ska en beredskap finnas för upptäckt 

av våld som drabbar medarbetare samt förutsättningar att ge stöd. 
Stöd ska finnas för att lyfta frågan på arbetsplatsen. Stöd ska också 
ges till personal som arbetar i hemmiljöer och kan bevittna våld.  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 
BUN 2021/410 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av direktionen angående ett 
förslag till regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
Direktionen har beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och utbildningsnämnden lämnar sina 
synpunkter. Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

Yttrande 
Överenskommelsen syftar till att förtydliga ansvaret för huvudmän och anger former för parternas 
samverkan i situationer då personer med funktionsnedsättning, som har behov av hjälpmedel, 
behöver samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till överenskommelsen och rekommenderar 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 

förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet”, skolchef Anneli Alm, 2021-01-04. 
 Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för förskolan, skola och 

daglig verksamhet, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund direktionen - Protokollsutdrag § 84/2021 ”Beslut om 

regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”.   
 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

inom Västra Götaland.  
 Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet VästKoms styrelse. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/410 

2022-01-04 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande angående 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av direktionen angående ett 
förslag till regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
Direktionen har beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och utbildningsnämnden lämnar sina 
synpunkter. Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

Yttrande 
Överenskommelsen syftar till att förtydliga ansvaret för huvudmän och anger former för parternas 
samverkan i situationer då personer med funktionsnedsättning, som har behov av hjälpmedel, 
behöver samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till överenskommelsen och rekommenderar 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

Barnrättsbedömning 
Överenskommelsen ligger i linje med artikel 2 och 23 i barnkonventionen där det framgår att alla 
barn har samma rättigheter och lika värde samt att inget barn får diskrimineras. Vidare anges att 
alla barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 
delta i samhället. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för förskolan, skola och 

daglig verksamhet, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund direktionen - Protokollsutdrag § 84/2021 ”Beslut om 

regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”.   
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0502-60 60 00

 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
inom Västra Götaland.  

 Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet VästKoms styrelse. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2021/308 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel 
för förskolan, skola och daglig verksamhet 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till  regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. Yttrandet från barn- och utbildningsnämnden ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-01-31. 
 
Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig 
i ärendet.  
 
Bilagor:  
✓ § 84/2021 Protokollsutdrag ”Beslut om regional överenskommelse för 

hjälpmedel  förskola, skola och daglig verksamhet”   
✓ Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland  
✓ Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet 
✓ Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

VästKoms styrelse 
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Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 
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Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 
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• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet 
BUN 2021/463 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna för vidare diskussion på 

nämndens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärarförbundet har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen 
framgår bland annat att Lärarförbundet önskar svar på följande frågor: 

1. Vad är den långsiktigt politiska planen för skolverksamheten inom Tidaholms kommun?  
2. Hur tillser ni att likvärdigheten mellan skolor i Tidaholm är god vad gäller resurser och 
personal?  
3. Vad är den politiska planen för strategisk kompetensförsörjning i syfte att motverka skolledar- 
och lärarbrist inom Tidaholms kommun? 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta lägga informationen till handlingarna för 

vidare diskussion på nämndens kommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet”, skolchef Anneli Alm, 

2022-01-04. 
 Skrivelse från Lärarförbundet till förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden, 

Lärarförbundets styrelse 2021-12-02. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/463 

2022-01-04 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om svar på skrivelse från 
Lärarförbundet 
Förslag till beslut 

-  

Ärendet 
Lärarförbundet har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen 
framgår bland annat att Lärarförbundet önskar svar på följande frågor: 

1. Vad är den långsiktigt politiska planen för skolverksamheten inom Tidaholms kommun?  
2. Hur tillser ni att likvärdigheten mellan skolor i Tidaholm är god vad gäller resurser och 
personal?  
3. Vad är den politiska planen för strategisk kompetensförsörjning i syfte att motverka skolledar- 
och lärarbrist inom Tidaholms kommun? 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då nämnden i detta fall beslutar om svar på 
inkommen skrivelse.  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Lärarförbundet till förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden, 

Lärarförbundets styrelse 2021-12-02. 

Sändlista 
Lärarförbundet 
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Skrivelse – strategisk kompetensförsörjning 
Vårt syfte med denna skrivelse är att: 

1. sätta fokus på våra medlemmars arbetsmiljö och tre begrepp som vi anser är viktiga för den 
strategiska kompetensförsörjningen 

2. ni som politiker aktivt ger rätt förutsättningar och medel för att uppnå dessa. 
 
Skolan är våra medlemmars arbetsplats och vi i Lärarförbundet är mycket oroliga över att 
arbetsmiljön allt som oftast glöms bort i debatten om hur skolan ska organiseras.   

Vi vill att våra medlemmar ska ha ett hållbart arbetsliv. De ska orka arbeta tills pensionen och ska inte 
behöva gå ner i tjänst för att orka med sitt arbete på grund av brister i arbetsmiljön. Inom skolan är 
det de organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblemen som är vanligast. Dessa kräver mer i tid och 
resurser än vad som finns i dagens slimmade organisation. Det krävs också insiktsfullt ledarskap och 
skolledare som hinner och orkar ta tag i arbetsmiljöproblemen innan de växt sig för stora. Ingen 
personal ska behöva ställas inför ett omöjligt uppdrag med hälsan som insats. 

Vi i Lärarförbundet vidhåller att ni som förtroendevalda måste ha med er begreppet strategisk 
kompetensförsörjning när ni tilldelar mål och medel till förvaltningen. Det innebär att långsiktigt 
planera för att lärare och skolledare ska se Tidaholms kommun som en attraktiv arbetsgivare och vilja 
förbli kommunen trogen, men också att tjänster tillsätts med kompetent, utbildad personal när 
behov finns. Lärarförbundet ser att de tre värdeorden långsiktighet, likvärdighet och lärarbrist är 
centrala för att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara framgångsrik. 
 
Långsiktighet – Lärarförbundet anser att ni förtroendevalda måste ta beslut som gynnar hela 
organisationen över lång tid. Skolan får ej vara ett politiskt slagträ.  
Likvärdighet – Lärarförbundet anser att alla elever har rätt att möta kompetent personal och få den 
omedelbara hjälp de behöver för att kunna utveckla sin fulla förmåga.  
Lärarbrist – Lärarförbundet anser att ni som förtroendevalda ska göra allt för att motverka detta då 
det är ni som är uppdragsgivare. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn för att eleven ska lyckas – är läraren, därför vill vi ha svar på följande 
frågor.   
 

1. Vad är den långsiktigt politiska planen för skolverksamheten inom Tidaholms kommun?  
2. Hur tillser ni att likvärdigheten mellan skolor i Tidaholm är god vad gäller resurser och 

personal?  
3. Vad är den politiska planen för strategisk kompetensförsörjning i syfte att motverka 

skolledar- och lärarbrist inom Tidaholms kommun? 
  
Lärarförbundets styrelse 2021-12 -02  
Jonas Storm 
Kerstin Gustafsson 
Kerstin Bender 
Sara Ahlin 
Peter Svensson 
Kent Moström 
Emma Karlsson Munk 
 

69



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende 
yttrande över detaljplan Stensiken 
BUN 2021/491 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att delegera till presidiet att i samverkan med förvaltningschefen 

ta fram ett förslag till yttrande inför nämndens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) initierar ärende med anledning av att samhällsbyggnadsnämnden har gett barn- 
och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över detaljplan för Stensiken 1 m.fl. i Tidaholms 
kommun. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att delegera till presidiet att i samverkan med 

förvaltningschefen ta fram ett förslag till yttrande inför nämndens kommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/491 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande över 
detaljplan Stensiken 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden. 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över 
detaljplan avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun.  

Yttrandet skall vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2022-01-28. 

Utredning 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande i frågan avgränsas till de sociala aspekterna samt framtida 
behov av förskola och skola. 

Sociala aspekter 
Boverket publicerade 2010 en rapport ”Socialt hållbar stadsutveckling”. I rapporten framgår bland 
annat att det finns en samsyn för att ”främja en socialt hållbar stadsutveckling och 
områdesförnyelse”. För att uppnå detta identifierar Boverket fem återkommande teman: 

• Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och 
att kombinera fysiska och sociala åtgärder 

• Variation; att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och 
gestaltning 

• Samband; att länka samman olika delar av staden 
• Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och 

ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt 
• Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i 

området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det idag finns ett stort antal hyreslägenheter i aktuellt 
område och förespråkar, utifrån Boverkets rapport, en större variation av bostadsformer för att 
motverka segregation. 
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Behov av förskola 
Flera förskolor är idag belägna inom området Stensiken och dessa tillgodogör det behov som finns 
av förskoleplatser. Om det byggs fler bostäder i området och fler familjer med barn bosätter sig 
där kan dock behovet av förskoleplatser komma att öka, och därmed även behovet av lokal för 
förskoleverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden ser med viss oro på att nämnden inte blivit involverad i frågan kring 
eventuellt behov av förskola i detaljplanen för Stensiken 1 och förespråkar fortsättningsvis en god 
dialog och kommunikation kring detta. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då barn- och utbildningsnämnden är remissinstans 
och väntas fatta beslut om att avge yttrande. 

Utredningens slutsatser 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är positivt att det byggs fler lägenheter i Tidaholm, 
men att dessa lägenheter inte främst efterfrågas i området Stensiken. Nämnden önskar en mer 
blandad bebyggelse i Detaljplanen för Stensiken 1 för att inte riskera en ökad socioekonomisk 
segregation. 

Barn- och utbildningsnämnden framför även vikten av att ha en god dialog och kommunikation 
mellan nämnderna om eventuellt framtida behov av förskola i området Stensiken. 

Beslutsunderlag 
 Samrådshandlingar Stensiken 1 m.fl. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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    Dnr SBN 2021/289 

 

 

   

Detaljplan för Stensiken 1 m.fl.  

Tidaholms kommun 

Västra Götalands län 

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

Visionsbild över Stensiken. Bild: Scapeous arkitekter AB, 2021. 

 

 

 

SAMRÅDSHANDLING  

Samhällsbyggnadsavdelningen, dec 2021 
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Samrådshandling - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. - 20211214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  2/60 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör för ca 270 bostäder uppförda i 

flerbostadsbebyggelse i 3–4 våningar, en förskola i markplan av befintligt 

flerbostadshus, två nya nätstationer och en mindre idrottshall.  

 I markplan av ny bebyggelse möjliggörs för centrumändamål 

 Detaljplanen möjliggör för en utveckling av stärkta stråk och en förbättrad 

koppling till Tidaholms mest centrala delar.  

 Detaljplanen är i linje med Tidaholms översiktsplanen 2030 - planering av 
nya bostäder ska i första hand ske inom centralorten Tidaholm, samt att 
planeringen ska skapa förutsättning för större andel persontransporter till 
fots, cykel och kollektivtrafik. 
 

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser samt 
denna plan- och genomförandebeskrivning. 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 

1. Undersökning gällande betydande miljöpåverkan 

2. Bullerutredning 

3. Riskbedömning 

4. Dag- och skyfallsutredning 

5. Provtagningsplan gällande markmiljö 

6. Volymstudie 

7. Sektioner 

8. Solstudier 

9. Illustrationsplan/strukturplan 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som 
ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan 
anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid 
bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, en förskola 

och en idrottshall inom befintligt bostadsområde strax söder om Tidaholm 

centrum.  

Detaljplanens ambition är att genom nya tillägg av bebyggelse skapa attraktiva 

stråk och att utveckla befintliga gröna värden, att förbättra den rumsliga 

kopplingen till centrum, samt att bilberoendet inte ska öka.  

Detaljplanen möjliggör för ett effektivt markutnyttjande i ett centralt läge av 

kommunen med närhet till kommunal- och privat service, kollektivtrafik och 

skolor. Totalt inrymmer planförslaget ca 270 nya bostäder, en förskola och en 

mindre idrottshall 

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare.  

Bakgrund 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör för en utveckling inom befintligt bostadsområde 

och följer intentionerna i översiktsplanen.  
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Tidplan 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

PLANDATA 

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Tidaholm centrum och har en storlek 

om 7 ha (77 000 kvm).  

Den större delen av planområdet utgör ett befintligt bostadsområde bestående av 

en öppen lamellstrutkur i tre våningar med omgärdande gräsytor och 

markparkering. Norr ut gränsar planområdet till ett bostadsområde med 

bostadsbebyggelse i tre våningar placerat fritt på tomten med omkringliggande 

gräsmattor. Öster ut gränsar planområdet till ett koloniområde och en 

skogsdunge. Söderut gränsar planområdet till ett område med småhusbebyggelse i 

1,5 våningar. Västerut gränsar planområdet till ett fåtal villor och en skogsdunge.  

Marken inom planområdet utgörs till större delen av Stensiken 1 som ägs 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Omkringliggande gator och gångvägar 

inom planområdet som gränsar till Stensiken 1 ägs som Tidaholms kommun. 
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Planområdets läge i Tidaholm. Planområdet är markerat i svart heldragen linje 
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Orienteringskarta över planområdet.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

Tidaholm kommun har nyligen tagit fram en ny Översiktsplan – Översiktsplan 2030 

Tidaholm kommun. I planen beskrivs att planering av ny bostadsbebyggelse i första 

hand ska ske inom centralorten Tidaholm. Tillsammans med hela Tidaholm tätort 

ingår planområdet i ett område som är utpekat som stadsbygd. Som stöd till 

kommunens fysiska planering har sex fokusområden tagits fram; Utveckla 

kommunens identitet, Forma variationsrika mötesplatser, Skapa förutsättning för 

större andel persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik, Bevara 

landskapsbilden, Verka för ett aktivt och starkt näringsliv och bidra till att minska 

miljöbelastningen och till förbättrad hantering av klimatförändringar. Detaljplanen 

stödjer fokusområdena i översiktsplanen.  

Gällande detaljplan 

Planområdet ligger till större delen inom en äldre plan från 1967 benämnd 

”Stadsplan för ett område mellan Östra Ringvägen och Enebacksvägen, Tidaholm 

stad”. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i tre våningar och mindre carports 

inom ett område utan byggrätt (prick mark). Större delen av planen släcks ut i och 

med framtagandet av den nya planen. Intill den planerade cirkulationsplatsen i 

nord väst (korsning Södra Ringvägen – Stallängsvägen) tas en bit av detaljplanen 

”DEL AV STG 525 – Tidvallen Södra Ringvägen, 1978” med i planen för 

Stensiken.  
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Gällande detaljplan ”Stadsplan för ett område mellan Östra Ringvägen och Enebacksvägen, Tidaholm stad. 

1967”. Mark i nordväst (markerad A – allmänt ändamål) ligger inom en annan plan och är idag planlagd som 

NATUR. Planområdesgräns för Stensiken 1 mfl markerad i röd linje. 

 

Del av detaljplanen ”DEL AV STG 525 – Tidvallen Södra Ringvägen, 1978” som tas med i planen för 

Stensiken markerad i röd linje. 

 

Cykelplan för gång- och cykelvägar 

I Tidaholms cykelplan (Cykelplan för gång- och cykelvägar, fastställd 2017) görs 

prioriteringar i satsningar på gång- och cykeltrafik. Dokumentets mål är att 

andelen resor med cykel ska öka. Ett av de utpekade stråken utgörs av 

Stallängsvägen som tangerar planområdet i väster. Detaljplanen ligger i linje med 

cykelplanen genom att skapa förutsättningar för en stor andel resor med cykel – 

välutbyggda cykelparkeringar och ett utvecklat och rumsligt attraktivt stråk längs 

med den utpekade Stallängsvägen.   
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PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 

Detaljplanen tas fram med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen, PBL 

2010:900 5 kap. Planen handläggs enligt ett standardförfarande, med samråd och 

granskning innan ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden juni 2022.  

 

Behovsbedömning 

Enligt 4 kap 34 §, andra stycket ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har gjort bedömningen att planens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan, se bilaga 1.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

MARK OCH VEGETATION 

Befintlig situation  
Marken inom planområdet utgörs av gräsbevuxna ytor och asfaltsytor 

(markparkering för bil, samt kringliggande gator). Inom befintliga bostadsgårdarna 

och längs de större gräsmattorna finns gångvägar i asfalt. Öster och väster om 

Stensiken gränsar planområdet till skogsparti som inte ingår i detaljplanen. Öster 

om planområdet finns ett koloniområde. Längs Stallängsvägen finns en enkelsidig 

trädallé på kvartersmark och öster om planområdet längs Södra Ringvägen finns 

en dubbelsidig trädallé som i höjd med planområdet blir enkelsidig på den norra 

sidan om gatan. Trädrader illustrerade schematiskt med prickad gröns linje nedan.  

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGAKRAFT
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Befintlig grönstruktur inom och utanför planområdet. I diagrammet syns den större sammanhängande 

gräsmattan och de öppna bostadsgårdarna samt skogspartier, dike och koloniområde utanför planområdet.  

   
Tv: Befintlig större sammanhängande gräsmatta. Th: Markparkering för bilar 

 

  
Tv: bostadsgård med lekplats. Th: område med uppväxt vegetation öster om planområdet  

 

Planförslag 
Detaljplanens ambition är att befintliga gröna värden ska tas tillvara och utvecklas. 

Befintlig markparkering och gräsytor som inte bebyggs utvecklas till nya 
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bostadsgårdar och den central nord-sydliga parkrummet föreslås få ett rikare 

innehåll med fler träd, planteringar och öppen dagvattenhantering. Mot det inre 

parkrummet och det nya stråket kan nya uteplatser tillskapas från marklägenheter. 

I planområdets sydöstra hörn finns ett skogsområde som i gällande plan är 

planlagt som allmän platsmark (NATUR). Området  

  

 

Utvecklad grönstruktur inom Stensiken. Planen syftar till att skapa en mångfald av gröna rum som 

tillsammans höjder både vistelsevärdet i området samtidigt som den biologisk mångfalden kan stärkas.  

Bostadsgårdar  

När ytor som idag utgör markparkering för bilar och gräsbevuxna mellanrum 

bebyggs med nya bostäder skapas tillsammans med den befintliga 

bebyggelsestrukturen nya gröna bostadsgårdar som alla nya bostäder får tillgång 

till. Gårdarna föreslås bli intima och gröna rum för vistelse, samtidigt som de 

kommer inrymma både cykelparkering, entréplatser och planteringar. En 

planbestämmelse reglerar att markparkering för bil inte får lokaliseras till gårdarna 

vilket syftar till att skapa lugna rum. Möjligheten att inrätta parkeringsplats för 

rörelsehindrad finns dock om behov för det uppstår. Detta är säkerställt med 

planbestämmelse (rph).  

84



Samrådshandling - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. - 20211214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  13/60 
 

 

  
Tv: Stora träd fungerar som rumskapande element även vintertid. Th: Bra placerade växtbäddar med tåliga 

växter. 

Gröna gaturum 

Nuvarande trädallé längs Stallängsvägen står på kvartersmark enligt nuvarande 

plan. I planförslaget omvandlas Stallängsvägen nuvarande vägkaraktär till 

gatumiljö. Vid ett plangenomförande föreslås den nuvarande trädallén på 

kvartersmark ersättas med nya planteringar av stadsträd och perenner som en del 

av gaturummets nya gestalt. Längs Södra Ringvägen föreslås nuvarande 

gräsbevuxen förgårdsmark kompletteras med nya växtbäddar intill GC-bana söder 

om körbanan.  

 
Tv: Förgårdsmark med gatuträd och växtbäddar. Th: Växtbädd och gatuträd i gata 

 
Växtbäddar  
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Parken och Parkstråket  

Inom planområdet utvecklas nuvarande gräsmattor till ett sammanhållet grönt 

rum som kopplar ihop gröna rum utanför planområdet med planområdets gröna 

värden. Centralt placerat ligger parkrummet som sträcker sig från Stensikagatan i 

söder till Södra Ringvägen i norr. I korsning med parken etableras det nya 

parkstråket från Stallängsvägen i väster till den nya gårdsgatan och i förlängningen 

koloniområdet i öster. I krysset där de båda rummen möts höjdsättsmarken i syfte 

att fungera som en översvämningsyta vid extrema regn. Både parken och 

parkstråket ligger på kvartersmark och är i planförslaget planlagda som 

bostadsändamål (prickmark, parkering ej tillåten).  

 
Ovan: I parken finns stora ytor som lämpar sig aktivitet till både vardag och fest. Tv: Nya planteringar 

aktiverar rummen. Th: Plats att sitta utmed stråket invid bostadsfasad.  
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Tv: Plats för översvämning kan utgöra intressanta rum även utan vatten. Th: Stensatt öppen 

dagvattenhantering.  

Skyfallspark och dike 

Öster om planområdet finns en öppen gräsyta och ett dike som utgör 

närområdets lägsta punkt. Vid extrema skyfall kommer vatten rinna från 

Stensikens till diket. I de fall diket svämmar över kan den öppna gräsytan intill 

fungera som en skyfallspark. Platsen kan utformas som ny attraktiv entré till 

koloniområdet samtidigt som den kan bidra till att stärka tåligheten för extrema 

väder och 100-årsregn. Området är planlagt som allmän platsmark (NATUR) i 

gällande detaljplan.  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Befintlig situation  
Bebyggelsen inom planområdet uppfördes på 60-talet och är grupperad i fyra 

bebyggelsegrupper som omgärdas av gräs- och parkeringsytor. Inom varje grupp 

finns en privat bostadsgård. Varje bostadskropp är uppbygg av tre 

sammankopplande trapphusenheter uppförda i tre våningsplan. Planområdets 

topografi, med en svag sluttning mot norr, tas upp av trapphus och volymer i 

olika nivåer. Samtliga fasader är uppförda i rött tegel med grå fog, vertikala vita 

fönsterband och svart plåttak. Entréer har ett enkelt uttryck. Vissa gavlar har en 

enkel fönstersättning medan vissa är slutna och saknar muröppningar. 

Bebyggelsen har en tydlig fram- och baksida, där alla entréer är riktade mot 

bostadsgården. Entréer mot gatan saknas och kontakten mot kringliggande gator 

är svag. Utöver flerbostadshusen finns också mindre förråd och carports inom 

planområdet (markerad i ljusrött nedan), samt en äldre panncentral (markerad i 

blått nedan).  
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Befintlig bebyggelsestruktur inom och utanför planområdet. Planområdet markerat i svart streckad linje. 

Inom planområdet syns fyra bebyggelse-grupper med tre lameller vardera i tre våningar. Varje kvarter har en 

egen privat halvöppen bostadsgård illustrerad i grönt. Panncentral illustrerad i blått.  

 

 
Befintlig bostadsbebyggelse inom planområdet. Samtliga bostadslameller har fasader i rött tegel med grå fog, svarta plåttak 

och vita fönsterpartier med inglasade balkonger.  
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Befintlig bebyggelse som gränsar till planområdet. Tv: Befintlig bebyggelse norr om planområdet. Lameller i 

tre våningar med fasad i gult tegel. Th: Villabebyggelse söder om planområdet  

Planförslag  
Detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse inom befintlig fastighet 

(Stensiken 1). Föreslagen bebyggelse uppförs på nuvarande markparkering för 

bilar samt på delar av nuvarande gräsmatta. Tillsammans med befintlig bebyggelse 

skapar de nya tilläggen nya bostadsgårdar som alla nya bostäder riktas mot. 

Samtidigt som fler gårdar tillförs förtydligas också kringliggande rum genom att 

bebyggelsen placeras närmare Stallängsvägens gaturum än vad befintliga 

bebyggelse gör. Utmed Södra Ringvägen föreslås den nya bebyggelsen följa 

befintlig bebyggelses linjeföringen mot gatan. Mot öster utvecklas ett nytt gaturum 

intill befintlig GC-väg som sparas i förslaget. Här skapas två nya kvarter som delas 

upp av carports som döljer bilparkeringen från gård och gata.  

Illustrationsplan över Stensiken och föreslagen utvekcling. Bild: Scapeous arkitekter AB, 2021. 
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Flygvy över Stensiken och föreslagen utveckling. Bild: Scapeous arkitekter AB, 2021 

 

Bostäder  

Totalt inrymmer planförslaget ca 270 nya bostäder. Den nya bostadsbebyggelsen 

uppförs i som mest fyra våningar (reglerad byggnadshöjd 13 meter). I öster där 

parkstråket blir smalare, samt där den nya bebyggelsen möter befintlig bebyggelse 

med fönster kliver bebyggelsen ner till tre våningar (reglerad byggnadshöjd 10 m). 

Mot de större rummen (Södra Ringvägen och Stallängsvägen) där ett innehåll med 

handel eller cykelrum är lämpligt i markplan tillåts en byggnadshöjd på 13,5 för att 

inrymma en förhöjd bottenvåning. Bostadsbebyggelsens tak föreslås uppföras 

med svag takvinkel som harmonierar med det befintliga platta taklandskapet. 

Generellt tillåts en takvinkel på som mest 25 grader inom planområdet. Ny 

bebyggelse ska uppföras i användningsgräns/egenskapsgräns som vetter mot gata, 

samt ha genomgående trapphus som aktiverar både gata och gård. Balkonger mot 

gata tillåts sticka ut 0,7 meter från fasad. Balkonger får göras djupare än 0,7m 

genom indrag i fasad. Mot gård tillåts balkonger sticka ut 1,5 m från fasad. De 

smalare balkongerna mot gata syftar till att skapa fina gaturum där bebyggelsens 

fasader inte domineras av djupa balkonger. Befintlig bostadsbebyggelse inom 

planområdet bekräftas i planförslaget med bestämmelser som överensstämmer 

med gällande detaljplan (tre våningar och låg takvinkel). Den gamla panncentralen 

och befintliga carports rivs och ersätts av nya byggrätter för bostäder.  
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Utvecklad bebyggelsestruktur inom Stensiken. Ny bebyggelse illustrerad i orange – ljus orange – gul, 

beroende tillåtet våningsantal. Befinltig bebyggelse illustrerad i grått. 

 

Volymstudie över föreslagen utveckling i Stensiken, vy från sydost. Volymstudie - Scapeous arkitekter AB, 

2021 
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Volymstudie över föreslagen utveckling i Stensiken, vy från nordväst. Den planerade cirkulationsplatsen syns i 

förgrunden. Volymstudie - Scapeous arkitekter AB, 2021 

 
Volymstudie över föreslagen ny bebyggelse i fyravåningar till höger i bild, ny cirkulation i förgrunden, vy från 

Södra Ringvägen åt öster. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 
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Volymstyudie över föreslagen ny bebyggelse i fyravåningar till vänster i bild, vy från Södra Ringvägen åt 

väster. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 

Volymstyudie över parkstråket och föreslagen ny bebyggelse i tre våningar till vänster i bild och befintlig 

bebyggelse till höger i bild, vy åt väster. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 
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Volymstyudie över parkstråkets korsning med Stallängsvägen, vy åt öster in mot parkstråket till vänster och 

bilparkering till höger. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 

Förskola  

Vid ett av de befintliga bostadshusen kompletteras användningen bostäder (B) 

med skoländamål (S). Detta för att möjliggöra för en framtid där omvandling av 

bostäder till förskola i bottenvåning kan bli aktuell. Samtidigt som användningen 

görs mer flexibel tillskapas en utökad byggrätt för skola i bottenvåning. Detta för 

att möjliggöra för ett ökat lokalbehov och en ny entrésituation mot den planerade 

förskolegård. Totalt möjliggörs för ca 70 förskoleplatser, vilket motsvarar ca 4 

förskoleavdelningar om ca 18 barn vardera. Antalet är beräknat på ett invändigt 

utrymmesbehov om ca 10 m2/barn. Förskolegården får en storlek på ca 2 600 m2 

vilket vid en full belagd förskola motsvarar ca 37 m2/barn. Förskolegården 

föreslås ges en gestalt som samspelar med parkrummet det är en del av. Tider när 

förskolan håller stängt kan gården med fördel nyttjas av boende som lekplats. 

   
Tv: Princip förskola. Angöring med cykel och bil kan ske från norr (blå pil). Hämta/Lämna med cykel kan 

ske från söder (röd pil). Th: Referensbild på förskolegård. Tillgänglig för lek när förskolan har stängt.  
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Idrott  

För kvarteret i sydöst där den nya kvartersgatan möter Stensikagatan möjliggörs 

för både bostad- och idrottsändamål. Två olika planbestämmelser om 

utnyttjandegrad reglerar hur mycket som kan byggas beroende på om byggrätten 

utnyttjas för bostadsändamål eller idrott.  

Volymstyudie över föreslagen utveckling med idrottshall. Vy från sydost. Volymstudie – Scapeous arkitekter 

AB, 2021. 

GATOR OCH TRAFIK 

Befintlig situation  
Planområdet gränsar till Stallängsvägen i väster en gata med blandtrafik 

(motorfordon och cykeltrafik i körbanan) och trottoarer för gångtrafik på ömse 

sidor. Vidare norrut i korsning med Södra Ringvägen har Södra Ringvägen en 

smal kombinerad GC-bana där gång- och cykeltrafik på samma yta. Norr om 

planområdet gränsar planområdet till Södra Ringvägen en större gata med 

”vägkaraktär”. Söder om gatan finns en kombinerad GC-väg för både gång- och 

cykeltrafikanter, norr om gatan finns en smal trottoar för gångtrafik. Vid 

Stallängsvägens korsning med Södra Ringvägen planeras för en ny 

cirkulationsplats som ska ersätta nuvarande fyrvägskorsning. I gräns mot öster 

gränsar planområdet till en kombinerad GC-väg. I söder gränsar planområdet till 

Stensikagatan - en mindre villagata med blandtrafik (motorfordon och cykel) med 

trottoar för gångtrafik på ömse sidor. Alla gator som planområdet gränsar till har 

en hastighetsreglering satt till 50km/h.  
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Trafikstruktur. Röd linje markerar gatan med blandtrafik (motorfordon och cykel) med trottoarer för 

gångtrafik. Lila linje markerar separerad körbana för motorfordon och brungrön linje illustrerar kombinerad 

cykel- och gångbana. Infart för bil markerad med blå linje, markparkering för bil markerad i ljusblått.  

Planområdet angörs med motorfordon via Stallängsvägen, Södra Ringvägen och 

Stensikagatan. Infarter för bil markerat med blå linje ovan. Längs Stallängsvägen 

och Södra Ringvägen finns busshållplatser som trafikeras av både lokal- och 

regiontrafik. Stallängsvägen är ett utpekat cykelstråk i gällande cykelplan för 

Tidaholm tätort (Cykelplan för gång- och cykelvägar, fastställd 2017).  

Sektion A1. Stallängsvägen, befintlig situation. 
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Sektion A2. Stallängsvägen, befintlig situation. 

 
Tv: Stallängsvägen i riktning norr ut. Th: Kombinerad GC i planområdets östra gräns. 

 
Tv: Södra Ringvägen med trädallé på båda sidor, vy mot öster. Th: Södra Ringvägen i höjd med planområdet i 

riktning väster ut. 

Planförslag   
I linje med översiktsplanen syftar planförslaget till att bidra till att prioritera 

oskyddade trafikanter och kollektivtrafik framför ett ökat bilberoende. Samtliga 

gaturum som gränsar till Stensiken 1 planläggs som allmän platsmark. I 

planområdets östra gräns anläggs en ny angöringsgata på kvartersmark intill 

befintlig gång- och cykelväg. Utöver bekräftade gator utvecklas ett nytt 

rörelsestråk på kvartersmark genom Stensiken, från Stallängsvägen i väster till den 

nya kvartersgatan i öster. Befintlig markparkering för bil föreslås bebyggas med ny 

bostadsbebyggelse och ersätts av nya platser som nås från Stallängsvägen, 

Stensikagatan och den nya angöringsgatan i öster.   
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Föreslagen trafikstruktur.  

Gator 

Södra Ringvägen 

Södra Ringvägen och den planerade cirkulationsplatsen bekräftas i planförslaget. 

Längs Södra Ringvägens södra sida bekräftas delar av GC-banan som tidigare låg 

på kvartersmark som allmän platsmark (GATA). Nuvarande infart till 

bostadsparkering i nordväst utgår då cirkulationen anläggs. De två befintliga 

infarterna till bostadsparkering i nordöst utgår och ersätts av ny kvartersgata på 

kvartersmark strax öster om de nuvarande infarterna. Nyanlagd allmän platsmark 

inom planområdet - gångvägar, gator och trottoarer – ska utformas i enlighet med 

gällande tillgänglighetskrav i ALM.  
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Sektion över Södra Ringvägen i öster. I planförslaget regleras nuvarande fastighetsgräns mot befintlig 

kombinerad gång- och cykelbana så att fastighetsgränsen utgör gränsen mellan kvartersmark och allmän 

platsmark. Nuvarande sektion bibehålls.  

Stallängsvägen 

Stallängsvägen bekräftas (GATA) och utvecklas till ett tydligare gaturum i 

planförslaget. Gatan förbereds i detaljplanen för ny gatusektion där utpekat 

cykelstråk väster om gatan ingår, en smalare körbana och breddade trottoarer för 

gångtrafik på ömse sidor. Längs gatans östra sida utgår befintlig trädplantering på 

kvartersmark vid utveckling av fastigheten (Stensiken 1). Träden ersätts av nya 

gatuträd inom allmän platsmark som en del av gaturummets gestalt. Mellan 

gatuträden och den nya bostadsbebyggelsen anläggs en bred trottoar. Längs gatan 

möjliggörs för angöring via nya angöringsfickor på allmän platsmark mellan 

gatuträden. I Stallängsvägens korsning med Stensikagatan samt i höjd med det nya 

parkstråket (som kopplar på Stallängsvägen från öster) möjliggörs för två nya 

trafiksäkra överfarter. Busshållplatsen utmed Stallängsvägen föreslås flyttas norr ut 

till korsningspunkten med parkstråket. Placering av busshållplats är dock ingen 

planfråga.  

Sektion för utveckling av Stallängsvägen och situation med nya bostadstillägg. I syfte att minska 

fordonshastigheterna och skapa ett attraktivt gaturum ersätts befintlig körbanan på 8.5 meter med en körbana 

på 7 meter, breda trottoarer, gatuträd och en ny körbana för cykeltrafik i gaturummets västra del.  

99



Samrådshandling - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. - 20211214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  28/60 
 

 

Stensikagatan 

Stensikagatan bekräftas som GATA i planförslaget. I den östra delen av gatan 

övergår en del av gatan till kvartersmark (Stensiken 1). För att koppla samman 

Stensikagatan med den nya gårdsgatan övergår en del av allmän platsmark 

(NATUR) till allmän platsmark (GATA) i slutet av Stensikagatan i öser.  

Sektion Stensikagatan. Till vänster syns de nya bostadstilläggen med förgårdsmark mot gatan. Befintlig 

sektion med 7 meter körbana och 1,6 meter breda trottoarer bibehålls.  

Mark som övergår till kvartersmark markerad i blå linje. Mark som övergår till allmän platsmark (GATA) från 

NATUR markerad med röd linje. Mark som övergår från NATUR till transformatorstation (E) markerad i gul 

linje.  

Kvartersgata i öster 
I planområdets östra gräns anläggs en ny angöringsgata på kvartersmark invid 

befintlig gång- och cykelväg. Den nya gatan kopplas till Södra Ringvägen norrut 

och ersätter de nuvarande två angöringsvägarna till fastigheten (Stensiken 1). Från 

norr föreslås gatan ha en medlöpande infart så endast infart är möjlig, vidare söder 

ut föreslås gatan endast ha södergående fordonstrafik. Detta för att tillskapa en 
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bra parkeringssituation. Söder ut kopplas gatan (precis som nuvarande gång- och 

cykelväg) till Stensikagatan. Längs gatan möjliggörs för längsgående markparkering 

för bilar på kvartersmark som varvas med planteringar och gatuträd. 

Sektion över ny kvartersgata på kvartersmark i Stensikens östra gräns. I anslutning till den körbara ytan 

möjliggörs för markparkering för bilar på kvartersmark. Parkeringsplatserna varvas med planteringar, gatuträd 

och entréplatser. Invid de nya bostadshusen och de nya entréerna anläggs växtbäddar som en del av 

gaturummet gemensamma gestalt.  

 
Tv: Förslag på markbeläggning Th: plantering som skapar variation och grönska längs gata 

Parkstråket  
Från Stallängsvägen i väster och den nya gårdsgatan i väster utvecklas ett nytt 

rörelsestråk genom Stensiken. Stråket föreslås ges en parkliknande gestaltning med 

träd, växtbäddar och synlig dagvattenhantering längs gatan. I mitten av stråket 

anläggs en körbar yta där alla trafikslag samsas på samma yta. Då större delen av 

bostadsparkeringarna för bil inom Stensiken förläggs utmed Stallängsvägen, 

Stensikagatan och den nya kvartersgatan i öster kan flödet för motortrafik längs 

stråket hållas på en låg nivå. Möjligheten för sopbil att hämta sopor vid 

hämtningsställen utmed stråket finns dock, samt att hämta/lämna varor och 

personer med låg rörelseförmåga vid bostadsentré. I syfte att aktivera stråket 

placeras entréer på den ny bostadsbebyggelsen i riktning mot stråket.  
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Tv: Insirpation till markbeläggning. Betongplatttor med inslag av sten. Th: Tydliga bostadsentréer riktas mot 

stråket i syfte att aktivera det med rörelse. 

 
Tv: Bebyggelsens möte med parkstråket är viktiga. Här stödjer en bänk och växtbädd upp stråket som del av 

rummet. Th: Den hårdgjorda körbara ytans möte med mjukare delar kan gestaltas på olika sätt. Här ett tydligt 

möte i korten stål.   

Parkering  

Parkering för cykel 

Parkeringsbehovet för cykel har utretts i planförslaget. Vid ett fullt genomfört 

planförslag tillskapas ca 1 000 platser för cykel inom Stensiken 1, vilket motsvarar 

ett p-tal på ca 2 platser/bostad. Cykelparkering ska ha en gestaltning som 

underlättar nyttjande av cykel samt vara attraktiva och säkra. Detaljplanen 

möjliggör både för parkering i cykelrum i bottenvåning av den nya 

bostadsbebyggelsen, samt som markparkering på bostadsgårdar. Cykelrum 

föreslås i strategiska lägen vid knutpunkter och rörelseintensiva stråk utmed Södra 

Ringvägen och Stallängsvägen. Rummen föreslås göras transparanta och upplysta 

mot kringliggande gaturum.  

Parkering för bil 

Parkeringsbehovet för bil har utretts i planförslaget. Innan planläggning fanns ca 

228 p-platser för bil inom Stensiken 1, vilket motsvarar ett befintligt p-tal på ca 

0,9 platser /bostad. Vid en utredning kring p-behovet framgick att endast 70% av 
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p-platserna användes, vilket motsvarar ett verkligt p-tal på 0,7. Då befintlig 

markparkering för bil bebyggs med ny bostadsbebyggelse måste nya platser 

tillskapas inom fastigheten. Mot öster och längs med den nya kvartersgatan 

anläggs markparkering som varvas med plantering och gatuträd. Från den nya 

kvartersgatan nås även två större parkeringar mellan bostadsbebyggelsen som 

avgränsas med carports mot bostadsgårdarna. Från Stensikagatan och 

Stallängsvägen nås nya parkeringsområden. Totalt inrymmer planförslaget ca 305 

platser för bil (Varav ca 7% utgör RHP). Räknat på en fullt utnyttjad detaljplan 

(med ett maximalt antal bostäder på ca 510 bostäder, totalt ca 51 000 kvm BTA 

varav 23 000 kvm utgör befintlig bebyggelse och 28 000 kvm ny) motsvarar 

markparkeringen i förslaget ett totalt p-tal på 0.6 platser/bostad inom 

planområdet. Denna sänkning av p-talet från 0,7 till 0,6 bedöms vara positiv vid 

avvägning mot allmänna intressen (klimatmål och Agenda 2030). Åtgärder för att 

minska bilberoendet har stöd i Tidaholm Översiktsplan 2030 som anger att 

utvecklingen i kommunen ska bidra till att skapa förutsättning för större andel 

persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik framför privat fordonstrafik. 

Verktyg som bilpool, samutnyttjad fordonsflotta eller satsningar på cykel kan 

bidra till att ytterligare sänka p-talet om ett p-tal på 0.6 visar sig vara för högt 

räknat för att nå miljömålen. 

På parkeringsytorna föreslås växtbäddar i syfte att fördröja och rena förorenat 

dagvatten. En planbestämmelse reglerar att växtbäddar ska finnas i anslutning till 

markparkering för bilar.  

 

Parkeringsprincip. Ytorna för parkering möjliggörs genom bestämmelsen ”parkering” på plankartan.  
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PHP (parkeringsplats för rörelsehindrad)  

Möjligheten att anlägga RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad) inom 

planområdet har utretts. Vid behov kan plats anläggas på ett avstånd inom 25 

meter från samtliga befintliga och nya bostadsentréer. Nedan redovisas möjliga 

placeringar av RHP, tillgängliga entréer och avstånd (25m) till dessa. Slutlig 

placering och antal redovisas i samband med bygglov.  

 
Princip för RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad). Samtliga nya och befintliga bostäder har möjlighet att få 

tillgång till RHP inom 25 meter från bostadsentré.  

Angöring med bil 
Angöring med bil sker via Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensikagatan. 

Möjligheten att kunna hämta/lämna varor och människor, samt ta emot 

leveranser, vid bostadsentré är viktig, inte minst för att skapa en hög tillgänglighet 

även för människor med begränsad rörelseförmåga. I planarbetet har tillgängliga 

körvägar utretts utifrån möjligheten att tillskapa närhet till samtliga bostäder 

utifrån ett maxavstånd på 25m från körväg till bostadsentré. Nedan redovisas 

tillgänglig körväg och bostadsentréer. Exakt placering av bostadsentréer regleras 

inte i detaljplan utan kommer prövas vid bygglovsprövning.  
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Redovisade tillgängliga bostadsentréer (svarta pilar) under 25 meter från tillgänglig körväg (röd linje). 

DAGVATTEN OCH SKYFALL  

Förutsättningar att hantera vatten (dagvatten och skyfall) har utretts under 

planprocessen (Dagvatten- och skyfallsutredning, DP Stensiken 1, Tidaholm 

kommun. Niras 2021). Ett plangenomförande medför att de hårdgjorda ytorna 

ökar med ungefär 20 % (0,9 hektar) och de framtida flöden beräknas öka med 

ungefär ca 6 000 m3/år. För att dagvatten som avrinner från planområdet ska vara 

lika rent eller renare än före den planerade byggnationen samt att flödena ut från 

planområdet inte ska öka, föreslås ett antal åtgärder. Åtgärderna har anpassats 

efter områdets förutsättningar och målsättning. Huvudförslaget omfattar ett öppet 

meandrande gräsdike i kombination med översvämningsytor för 

omhändertagande av tillfälliga skyfallshändelser. På parkeringsytorna föreslås 

växtbäddar i syfte att fördröja och rena förorenat dagvatten. En planbestämmelse 

reglerar att växtbäddar ska finnas i anslutning till markparkering för bilar.  
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Dagvattenprincip med platsspecifika åtgärder in DP Stensiken (Niras 2021).  

Vid plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

kommer området att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) som 

mycket kraftiga skyfallshändelser (100-årsregn). Samtliga föreslagna åtgärder kan 

magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. Vilket är något högre än det 

uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella justeringar för 

utformningen av åtgärderna. 

Områdets bebyggelse bedöms inte vara utsatt vid ett skyfall. Översvämningsytor i 

mitten av planområdet vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga 

stora regnmängder. Höjdsättning föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

skyfall även kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen av planområdet till ytor 

som inte är sårbara för stående vatten. 

Föreslagna åtgärder medför en minskning av samtliga föroreningshalter och 

nästan alla föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Föroreningsmängderna 

avseende fosfor och kväve beräknas öka en aning vilket sannolikt beror på att 

årsmedelavrinningen ökar. Detta bedöms inte påverka recipienten som inte har 

några dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som 

transporteras med dagvatten. Genom att minska belastningen av majoriteten av 

föroreningarna bidrar det till recipientens möjlighet att bibehålla god vattenstatus 

och miljökvalitetsnormerna äventyras inte. Planområdet ligger ovanpå ett 

grundvattenmagasin som klassats med hög sårbarhet då marken inom 

planområdet är uppbyggd av genomsläppliga jordarter. Med de föreslagna 

åtgärderna bedöms inte planläggningen utgöra någon föroreningsrisk för 

grundvattenmagasinet.  
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Tv: Inspirationsbild renande dagvattenbädd (Niras, 2021). Th: Dagvattenbädd som en del av gaturummets 

gestaltning, här placerad mellan körbana och trottoar.  

GEOTEKNISKT FÖRHÅLLANDE 

Marken inom planområdet är relativt plan med en svag sluttning från ca +150 

meter vid Stensikagatan i söder och ca +149 meter i mitten av Stallängsvägen i 

väster ned till ca +148 meter i områdets centrala delar. Från de inre delarna sluttar 

sedan området svagt åt öster ned till ca + 146 meter vid koloniområdet. 

Friktionsjorden under ytskiktet har ett djup på mellan 3-5 meter och består 

huvudsakligen av glacial grovsilt/finsand (ljusgrön markering nedan) och sandig 

morän (ljusblå markering nedan). Urberget under jorden består av granit. 

Jord-sammansättning. Geokartan, SGU (2021). Glacial grovsilt/finsand (ljusgrön markering) och sandig 

morän (ljusblå markering). Översiktliga plushöjder inom planområdet illustrerade i svarttext.  

+ 149 

+ 150 

+ 148 

+ 146 
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Jorddjup. Geokartan, SGU (2021). 

Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper.  

RADON 

Då planområdet ligger inom Tidaholm tätort som till merparten har normala 

radonvärden är bedömningen att marken inom planområdet är att klassa som 

normalradonmark. Byggnader inom planområdet ska med anledning av detta 

uppföras med radonskydd.  

MARKFÖRORENING 

Vid en historisk inventering av potentiella föroreningskällor inom planområdet 

har en oljepanna lokaliserats där nya byggrätter för bostäder föreslås i 

detaljplanen. Oljepannan uppfördes i samband med övrig befintlig 

bostadsbebyggelse inom Stensiken kring 1970. När fjärrvärmenätet senare 

byggdes ut inom Stensiken kring 2002 kopplades pannorna ur. Oljepannorna står 

dock kvar oanvända.  

3-5 meter  

5-10 meter  
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Flygfoto över fastigheten från 1972. På bilden syns att både byggnader, parkeringar och oljepannan (Foto från 

Lantmäteriet. Oljepannan markerad i gul linje)  

År 2004 arrenderade TEAB (Tidaholms Energi & Bostad) en bit mark och 

installerade en ny extern oljepanna i en container som sedan dess fungerat som 

reserv och som använts mycket sporadiskt. Enligt TEAB har inga utsläpp till mark 

skett eller rapporterats under perioden 2005-nutid. Det finns inga uppgifter om att 

några markundersökningar har utförts inom fastigheten vid något tidigare tillfälle. 

Ingen information från kommunen eller Länsstyrelsen har inkommit kring 

utsläpp, tillbud eller liknande för fastigheten. 

Med anledning av oljepannan har en provtagningsplan tagits fram som underlag 

för kommande markundersökning. Syftet med provtagningsplanen, och i 

förlängningen kommande markundersökning, är att utreda markens eventuella 

föroreningsinnehåll med hänsyn till att framtida markanvändning kommer vara 

bostäder.  
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Föreslagen provtagningsplan för mark inom del av Stensiken 1 i direkt anslutning till oljepannan (Utsnitt ur 

Stensiken 1 provtagningsplan, 2021).  

Då det inte finns några direkt misstänkt förorenade punktområden i mark utanför 

byggnaderna placeras punkterna systematisk för att som helhet täcka in 

närområdet runt oljepannan. Provtagning planeras i 12 punkter under en fältdag 

med geoteknisk borrbandvagn ned till naturlig mark på visuellt urskiljbara lager 

om max en halvmeter, se planerade borrpunkter på bild ovan. Planerade 

borrpunkter kan behöva justeras när läget utretts kopplat till befintliga ledningar. 

Proverna analyseras för tungmetaller, PAH, alifater, aromater samt BTEX.  

Tjärasfalt användes i Sverige fram till mitten av 70-talet och eftersom fastigheten 

bebyggdes kring 1970-talet finns det risk för tjärasfalt antingen ytligt eller som ett 

undre lager. Asfalten provtas därför i de punkter som är asfalterade och analyseras 

med avseende på PAH.  Det är även sannolikt att marken direkt under byggnaden 

är förorenad från spill och sprickor i ledningar, brunnar och liknande. Därför bör 

en kompletterande undersökning under byggnaderna utföras efter det att 

byggnaderna har rivits. 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 

FORNSÖK).   

PLANFÖRSLAG  

PLANBESTÄMMELSER 

ANVÄNDING AV ALLMÄN PLATS  

GATA - en gata är en allmän plats som är avsedd för alla slags trafikslag som har 

sitt mål vid gatan, både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.  

CIRKULATION – en cirkulationsplats i Södra Ringvägens korsning med 

Stallängsvägen. 

110



Samrådshandling - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. - 20211214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  39/60 
 

 

TORG – markyta intill gatumark som gestaltas till förmån av gångtrafikanter och 

deras behov. Det östra torget blir ett entrétorg till Stensiken där även 

fordonstrafik är tillåtet över torget.  

PARK – parkmark öster om planområdet utgör sedan tidigare planlagd parkmark 

i gällande plan. Befintlig gång- och cykelväg bevaras och ligger inom parkmarken.  

NATUR - är en allmän plats och ett friväxande grönområde som inte kräver lika 

omfattande skötsel som parkmiljöer. Dessa områden sköts än enligt skötselplan 

eller genom visst begränsat underhåll. 

ANVÄNDING AV KVARTERSMARK  

BOSTÄDER (B) – bostadsändamål i form av bebyggelse uppförd som bostäder i 

flerbostadshus. Planförslaget möjliggör för ca 270 nya bostäder. 

CENTRUM (C) - Användningen centrum inrymmer en kombination av olika 

verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som 

bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Användningen betecknas på plankartan 

med C. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för service- och handelslokaler i 

bottenplan av ny bebyggelse.  

IDROTT (Y) – idrottsändamål. 

FÖRSKOLA (S) – skolverksamhet. Möjliggörs i nuvarande markplan av befintligt 

flerbostadshus. Byggrätten för skola görs lite bredare än befintlig volym för att 

möjliggöra för utökade lokaler i bottenplan och ny entrésituation.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNA PLATSER  

trottoar – markerar läge för trottoar för gångtrafik  

gc – markerar läge för kombinerad gång- och cykelbana 

n1 – Bestämmelsen reglerar att växtbädd (plantering) ska finnas. Bestämmelsen 

syftar till att bidra till rening av dagvatten samtidigt som den gör området grönt.  

alle – Bestämmelsen reglerar att en trädallé planteras utmed Stallängsvägen och 

delar av Södra Ringvägen.  

Utfartsförbud - Planen reglerar att en körbar förbindelse inte får anordnas mellan 

kvartersmarken och allmän platsmark (GATA) längs delar av Södra Ringvägen, 

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

Dagvatten - En bestämmelse som syftar till att omhändertagande av dagvatten ska 

sek inom kvartersmark. Bestämmelsen är generell och gäller inom hela 

planområdet.  

e1 – Största tillåtna utnyttjande grad för bostadsändamål.  

e2 – Största tillåtna utnyttjande grad för idrottsändamål.  
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e2 - Största tillåtna utnyttjande grad för komplementbyggnad. 

Prickmark – marken får inte förses med byggnadsverk.  

Högsta byggnadshöjd – bebyggelsens höjd reglars med byggnadshöjd och ska 

läsas tillsammans med utformningsbestämmelse f som anger maximalt antal 

våningar.  

Takvinkel - största tillåtna takvinkel på byggnader regleras till 25 grader.  

parkering – markparkering för bil tillåten 

ej parkering – parkering för bil ej tillåten. 

rhp – parkering för person med nedsatt rörelseförmåga tillåten att anordna              

n1 – Bestämmelsen reglerar att växtbädd (plantering) ska finnas. Bestämmelsen 

syftar till att bidra till rening av dagvatten samtidigt som den gör området grönt.  

n2 – Träd ska bevaras eller ersättas om det fälls.  

n3 – markytan ska vara helt eller delvis genomsläpplig. Bestämmelsen syftar till att 

minska snabb avrinning av dagvatten inom området.  

n4 – privat uteplats får ej anordnas. Bestämmelsen syftar till att de större gatorna 

och stråken kring området får en publik och mer stadsmässig karaktär. 

m1 – bestämmelsen anger att torghandel inte får förekomma på torgyta invid 

Stallängsvägen – Södra Ringvägen. Kopplat till riskutredning. 

UTFORMNING  

Bostadshus och idrottshall ska placeras i användningsgräns mot allmän plats. I de 

fall den närmsta gränsen mot allmän plats är en egenskapsgräns ska bebyggelsen 

placeras i egenskapsgräns.   

Bostadsentréer ska vara genomgående och nås från både gatu- och gårdssida. 

Bestämmelsen syftar till att rikta rörelsen mot kring liggande gator och aktivera 

dessa som trygga stråk där människor förflyttar sig.  

Balkong mot gata får sticka ut maximalt 0,7 meter från fasad och från och med 

våning två.  

Balkong mot gård får uppföras till ett maximalt djup om 1,5 meter från fasadliv. 

f1 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till fyra våningar. 

f2 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till tre våningar. 

f3 – Bestämmelsen reglerar höjden på bottenvåning till minst 3,5 meter mot de 

större gatorna. Bestämmelsen har två syften - dels att skapa en lite högre sockel 

mot gata, delas att förbereda för lokal eller verksamhet i bottenvåning.  
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SKYDD MOT STÖRNINGAR  

m1 – Torghandel är ej tillåtet. Bestämmelsen är kopplad till riskutredning.   

Bebyggelse ska uppföras med radonskydd.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen 

får sida med 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) 

maximal ljudnivå (frifältsnivå).  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte 

överstiger 65dB(A) (frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om höst 35 m2.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att gemensam eller enskild uteplats 

med högst 70 dB(A) maximalvärde och 50 dB(A) dygnsekvivalent (frifältsvärde) 

kan anordnas i anslutning till bostäderna.  

Genomförandetiden för planen är 5 år. Genomförandetiden innebär att det finns 

en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden har gått ut 

fortsätter planen att gälla.  

ADMINISTRAVIA BESTÄMMELSER 

u – bestämmelsen reglerar läge och placering av markreservat för allmännyttiga 

ändamål såsom ledningar under jord.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Planens genomförande tid är 5 år, från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  
Vatten- och spillvatten nätet är utbyggt fram till planområdet. Ny bebyggelse 

ansluts till befintligt nät utanför planområdet. Befintliga privata ledningar på 

kvartersmark som påverkas av nya byggrätter ersätts av nya serviser i lämpliga 

lägen. Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.   

Dagvatten 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram som underlag för 

planförslaget (Niras 2021). I planförslaget föreslås nya byggrätter för bostäder 

delvis över befintligt ledningsnät för vatten-, avlopp-, och dagvatten. Befintliga 

dagvattenledningar inom kvartersmark som berörs ersätts av ett nytt 
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dagvattensystem uppbyggt av nya ledningar, växtbäddar, infiltrationsytor och 

öppna dagvattenlösningar. För att inte öka belastningen på befintligt dagvattennät 

och för att rena och skapa en god vattenkvalitet nedströms ska dagvattnet 

fördröjas och renas inom planområdet. Vid plangenomförande och 

implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna kommer planområdet att 

kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn). Samtliga föreslagna 

åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. Vilket är något 

högre än det uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella 

justeringar för utformningen av åtgärderna. En planbestämmelse reglerar att 

dagvatten som faller inom kvartersmark ska tas omhand lokalt inom berörd 

fastighet, samt att renande växtbäddar ska finnas i anslutning till markparkering 

för bil.  

Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje).  
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Dagvattenprincip med platsspecifika åtgärder in DP Stensiken (Niras 2021).  

Elförsörjning 
Planområdet ligger inom befintligt elnät. För att säkerställa att en eventuell ökning 

av elbehovet kan tillgodoses har möjligheten att uppföra två nya nätstationer (E 

på plankartan) tillgodosetts inom planområdet.  

Panncentral  
Befintlig oljepanna i planområdets östra del ersätts i planförslaget av nya 

byggrätter för bostadsändamål. Ledningar som påverkas av nedmonteringen av 

oljepannan tas ur bruk och ersätts om behov finns.   

Avfallshantering  
I enlighet med PBL ska inte planförslaget reglera val av avfallshantering. Vid 

kommande bygglovsprövning ska dock avfallslösning redovisas, varför olika 

lösningar inom planförslaget har utretts. Planen möjliggör för både dragning av 

kärl och under/överjordsbehållare, eller en kombination av dessa. För att inte 

skapa onödiga konflikter som under/överjordsbehållare kan skapa med andra 

funktioner av ytor (träd, planteringar, parkering) så förordas en lösning med 

dragning av kärl från soprum till gata. I öster längs den nya gatan är både soprum 

och under/över jordsbehållare möjligt. 

Nedan redovisas tillgänglig körväg med sopbil samt schematisk placering av 

hämtningsplatser som alla ligger på ett avstånd om som mest 5 meter till körbana. 

Nya bostadsentréer inom planområdet kan lokaliseras så att 50 meter till 

soplämningsplats klaras. Exakt placering, storlek och antal hämtningsplatser ska 

utredas och redovisas i samband med bygglovsprövning. Alla nya avfallslösningar 

som redovisas ska ta stöd i Tidaholms avfallsföreskrifter.  
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Princip för avfallshantering för ny bostadsbebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå linje. 

Schematiskt läge för soprum illustrerat i orange, schematiskt läge för under/överjordsbehållare illustrerat i 

grönt. Avstånd från ny bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare 

illustrerad i röd cirkel ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och 

detaljplanen styr inte lösning eller exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt 

avstånd mellan hämtningsfordon och soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

Befintlig bostadsbebyggelse har idag en befintlig avfallshantering. Vid ett 

plangenomförande får även befintlig bostadsbebyggelse en ökad tillgänglighet 

genom de nya hämtningsplatser som tillskapas inom de nya bostadstilläggen. 

Samtidigt kan nya kompletterande hämtningsplatser uppföras vid eventuell 

ombyggnation och bygglovsprövning av befintlig bebyggelse.  
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Princip för förbättrad avfallshantering för befintlig bebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå 

linje. Schematiskt läge där nytt soprum i ny bebyggelse ökar tillgängligheten för befintliga bostäder, illustrerat i 

orange. Schematiskt läge för kompletterande under/överjordsbehållare illustrerat i grönt. Avstånd från 

befintlig bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare illustrerad i röd cirkel 

ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och detaljplanen styr inte lösning eller 

exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt avstånd mellan hämtningsfordon och 

soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

KONSEKVENSER  

STÖRNINGAR  

Ljudmiljö  
Då planområdet gränsar till gatorna Södra Ringvägen, Stallängsvägen och 

Stensikagatan har förslagets genomförbarhet hänseende ljudmiljö utretts. En 

trafikbullerutredning har därför tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 

2021) där planförslagets bostadsbebyggelse har prövats och bedömts utifrån 

gällande riktvärden och mål i Trafikbullerförordningen (2015:2016) och i SFS 

2015:2016, redovisade nedan. Vidare har Naturvårdsverkets riktvärden för buller 

på skolgård utgjort underlag i rapporten. Enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 

ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 

maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. En målsättning kan vara att 

övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek och vila har högst 55 dB(A) 

som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids högst 5 

gånger per genomsnittlig maxtimme.   
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Trafikbullerberäkningarna i rapporten har baserats på prognostiserade trafikflöden 

till år 2040 på de kringliggande bulleralstrande gatorna Södra Ringvägen, 

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

Gällande riktvärden, utsnitt från utredning (Stensiken, Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult 

AB)  

De planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga bullernivåer från trafiken på 

Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensiksvägen samt ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot de större gatorna blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). 

Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 

skisserad lägenhetsutformning kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Bostäder som på alla sidor får högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan enligt 

Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. Cirka två 

av tre lägenheter får högst 55 dB(A) vid samtliga bostadsrum. Övriga lägenheter 

får högst 55 dB(A) vid minst hälften av bostadsrummen.  

Alla lägenheter får tillgång till större gård med högst 70 dB(A) maximal och 50 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplats med högst 70 dB(A) maximal 

och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården.  
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Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad, frifältsvärde. I de mest bullerutsatta hörnen har planlösningar tagits 

fram, kallade B02 och B03 på plankartan ovan. Utsnitt ur bullerutredningen.  

    

Tv: Studerat normalplan vid hörnläge B02. Th: Studerat normalplan vid hörnläge B03. Utsnitt ur 

bullerutredningen. Lägenhetsplanen ovan visar på två av många möjliga lägenhetsplaner där god ljudmiljö kan 

uppnås. Slutgiltiga planer och lösningar ska redovisas i samband med bygglov.  
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Baserats på redovisade bedömningskriterier och beräknade bullernivåer har 

planbestämmelser tagits fram för att uppfylla gällande riktvärden för buller. 

Bebyggelse och lägenheter ska utformas -  

1. så att minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 

(frifältsvärde). 

2. så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) 

(frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

3. så att gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 

och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning 

till bostäderna. 

RISKER 

Tekniska olycksrisker 
Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i plan- och bygglagen 

och miljöbalken. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

samt risken för olyckor. Bebyggelsen ska även utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst 

och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  

Riskbedömningen är avgränsad till tekniska olycksrisker. För aktuellt planområde 

identifierades initialt två riskkällor, dels en rekommenderad väg med transporter 

av farligt gods (Södra Ringvägen), dels en ishall väster om planområdet. Ishallen 

hanterar ammoniak som köldmedium, hantering sker endast i teknikrummet. 

Anläggningen ska enligt fastighetsförvaltaren nyligen ha genomgått en renovering 

av sina kompressorer. På grund av ishallens läge på ca 250 meters avståndet till 

planområdet, samt att hanteringen sker i ett avgränsat och stängt rum, samt att det 

finns bebyggelse och mindre uppväxta grönområden mellan planområdet och 

ishallen, bedöms att ett eventuellt utsläpp av ammoniak inte medför en risk för 

aktuellt planområde och har därför ej studerats närmare i riskbedömningen.    
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Identifierade riskkällor i närheten av planområdet är Södra Ringvägen och ishallen samt drivmedelsstationen, 

som ger upphov till transporter förbi området. Riskkällor är markerade med röda konturer. (Riskbedömning, 

Bengt Dahlgren) 

Riskanalysen genomfördes med en kvantitativ metod med avseende på transporter 

av farligt gods där beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till 

riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Resultaten visar att risknivåerna i 

planområdet generellt är på acceptabelt låga nivåer med hänsyn till 

förbipasserande transporter. De olycksscenarier som utgör en risk för området är 

förknippade med transporter med brandfarlig vätska (ADR-klass 3). (Individ- och 

samhällsrisk redovisat i diagram nedan). 
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Riskbedömningen visar på att planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 

1 m.fl. inte utsätter människor i planområdet för förhöjda risknivåer varken ur ett 

individriskperspektiv eller samhällsriskperspektiv, som kräver att säkerhetshöjande 

åtgärder genomförs i planen. Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig 

för planerad bebyggelse. Men då bebyggelsen ligger på ett kort avstånd skulle en 

olycka med brandfarlig vätska kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser. 

Med anledning av detta rekommenderas ändå att vissa enklare åtgärder i 

riskutredningen. Som kan genomföras så länge kostnaderna är rimliga sett till 

projektet i övrigt samt att de inte medför andra betydande negativa effekter. 

Förslag på åtgärder nedan. 
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1. Bebyggelse inom 30 meter från korsningen mellan Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen utformas så att utrymningsmöjlighet finns i riktning bort 

från vägområdet. 

2. Markanvändningen TORG vid korsningen Södra Ringvägen–

Stallängsvägen, får en planbestämmelse om att torghandel inte ska 

förekomma. Alternativt utgår denna markanvändning och i stället kan 

den ingå i markanvändning GATA. Syftet är att människor inte ska 

uppehålla sig där under längre tidsperioder. 

3. Barriär mot rinnande vätska i gatkanten mot planområdet uppförs. 

Förslagsvis vid korsningen mellan Södra Ringvägen och Stallängsvägen 

och 15 meter i respektive riktning från korsningen. Möjliga hinder är till 

exempel en kantsten eller lägre mur som är tät nedtill mot marken. 

Åtgärden uppförs mellan körbanan och gång-/cykelväg. Syftet är att 

säkerställa att ett utsläpp av brandfarlig vätska stannar kvar inom 

gatuområdet och inte rinner mot bostadsbebyggelsen.  

Punkt 1 åtgärdas genom planbestämmelse som säger att bostadsentré ska nås från 

både gatu- och gårdssida (bort från vägområde). Punkt 2 åtgärdas med 

bestämmelse m1 som säger att torghandel ej är tillåten. Punkt 3 åtgärdas med 

kantsten mellan körbana och gång- och cykelväg.  

Risk för översvämning och skyfall 
En skyfallskartering för området visar befintliga lågpunkter och 

översvämningsrisker. Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara utsatt vid ett 

skyfall. Gräsytor vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga stora 

regnmängder. Höjdsättningen föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

skyfall kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen av planområdet. Vid 

plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

kommer planområdet att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) 

som mycket kraftiga skyfallshändelser (100-årsregn).  

 

Skyfallskartering. Utsnitt från Dagvatten – och skyfallskartering, Niras 2021.  
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Risker kopplat till luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i 

tex stadsmiljön. Enligt utförda mätningar (Luft i väst, 2021) bedöms uppmätta 

föroreningshalter understiga miljökvalitetsnormen för luft och dess tröskelvärden. 

Föreliggande planförslag bedöms inte bidra till att påverka luftkvaliteten negativt, 

varför det inte bedöms finns någon risk att människors hälsa påverkas negativt 

hänseende luftkvalitet.  

Spridningsberäkning av kväveoxider (summan av NO och NO2 från vägtrafik) i Tidaholm, Luft i väst 2021. 

Planområdet illustrerat med gul linje.  

Radon  
Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnaderna ska 

uppföras med radonskydd.  

STADSBILD 

Planförslaget bidrar till att stadsbilden inom Stensiken 1 och dess kringliggande 

stadsrum förändras vid ett plangenomförande. Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen, som i dagsläget har karaktär av väg med svag rumslighet, 

omvandlas delvis till ett tydligare stadsrum. Där vägarna tidigare fungerat som 

transportsträckor skapas i och med förslaget en ökad koncentration med fler 

rumsliga funktioner och målpunkter - attraktiva rörelsestråk och en bostadsmiljö 

som en del av en större sammanhållen stadsmiljö. Samtidigt som de yttre rummen 

blir tydligare skapas en ökad rumslig mångfald inom Stensiken. Tillsammans med 

den befintliga bebyggelsen bidar de nya tilläggen till att skapa nya gårdsrum i olika 

former och av olika storlek. Den ökade rumsliga variationen blir en positiv 

kontrast till det central nord-sydliga parkrummet som i förslaget stärker sin 
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position som ”det större gröna rummet i Stensiken”. Mot öster utvecklas ett nytt 

gaturum mot fasader och bostadsentréer, vilket ger ett positivt intryck längs den 

nya gatan samt i möte med bostadsområdet från öster utmed Södra Ringvägen.  

SOLSTUDIER 

Solstudier har genomförts där skuggverkan från föreslagen bebyggelsestruktur har 

utretts (Solstudier – DPL Stensiken - Scapeous arkitekter AB). Nedan redovisas 

skuggbildningen utifrån föreslagen bebyggelse (dess placering och 

byggnadshöjder) vid midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet. 

Under sommarhalvåret är skuggbildningen mycket liten. Kring mitten av hösten 

skapas viss skugga för villabebyggelsen väster om planområdet på morgonen. 

Senare på vinterhalvåret när soltimmarna är få, och solen står lägre, sträcker sig 

skugga även till bostadsområdet norr om Stensiken. På förmiddagarna och 

eftermiddagarna kring midvintersolståndet har föreslaget ingen påverkan 

hänseende skuggbildning eftersom solen ej är uppe. Sammantaget över året visar 

solstudierna på liten påverkan på kringliggande rum och bebyggelse. Genomförda 

solstudier från midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet 

redovisas nedan.  

Midsommar 

Höstdagjämning 

Midvinter  
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TRAFIKALA KONSEKVENSER 

Planförslaget bidar till ökade trafikrörelser (motorfordon, cykel-, och gångtrafik) 

som en konsekvens av ett ökat antal boende i området. Planområdets centrala 

placering i Tidaholm med närhet till både kommunal och privat service, skolor 

och livsmedelsaffärer gör att en övervägande del av resorna är mycket korta och 

att de kan ske till fots eller med cykel. Vid längre regionala resor finns väl utbyggd 

kollektivtrafik intill planområdet vilket ytterligare skapar positiva konsekvenser då 

möjligheten att nyttja kollektiva färdmedel framför bil finns. Ringvägen och 

Stallängsvägens betydelse som viktiga stråk stärks när dess nuvarande vägkaraktär 

omvandlas till gaturum. Utmed Stallängsvägen ökar trafiksäkerheten när körbanan 

för bilar görs smalare och nya kopplingspunkter skapas där oskyddade trafikanter i 

linje med översiktsplanen ges prioritet framför motorfordonstrafik. Anläggandet 

av separat körfält för cykel utmed Stallängsvägen bidar till att ytterligare stärka 

kopplingen till centrum (samt till nya utvecklingsområden söder om planområdet) 

vilket bidar till att göra resor med cykel mer attraktivt och minska bilberoendet.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

Lekmiljöer för barn 
Planförslaget syftar till att stärka barn- och ungdomars rörelsefrihet inom 

planområdet och Tidaholm. I planförslaget bevaras det större centrala inre 

parkrummet obebyggt. Planerad förskolegård kan nyttjas som lekplats på tider då 

förskolan har stängt vilket är positivt för barn och deras lekbehov. Tillskapandet 

av fler nya bostadsgårdar (på tidigare markparkering för bilar) är positivt för 

mindre barn som, med överblick från köksfönstret, ges möjlighet att leka fritt 

utomhus nära den egna bostaden.  

Närhet 
Planförslaget möjliggör för fler människor att bo i Tidaholm tätort med hela dess 

utbud av parker, offentliga rum, kultur och arbetstillfällen nära tillhands. 

Planförslaget bidrar till att öka tillgängligheten till målpunkter i Tidaholm, 

grönområden och service genom utvecklandet av nya stråk. I planförslaget 

föreslås en ny busshållplats utmed Stallängsvägen vars placering i nära anslutning 

till tvärgående stråk syftar till att ge kollektivtrafiken prioritet och underlätta ett 

mer hållbart resande. 

Tillgänglighet 
Planförslaget syftar till att öka tillgänglighet för alla boende och besökare inom 

planområdet. Detaljplanen reglerar dock inte detaljutformning av offentliga rum – 

markbeläggning och materialval mm. Vid framtida projektering av allmän 

platsmark ska dock tillgänglighetskrav i BBR och ALM tillämpas. Inom 

planområdet möjliggörs för RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad), samt 

tillgänglig körväg för bil fram till bostadsentré för människor med låg 

rörelseförmåga.  
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Upplevd trygghet  
Planförslaget bidar till att gränsen mellan offentliga och privata rum stärks då 

gaturummen förtydligas och bostadshusen omsluter de privata bostadsgårdarna i 

området. Tillsammans med nya bostadsentréer och fönster som alla riktas mot 

gaturummen där människor förflyttar sig skapar den förtydligade gränsen mellan 

offentligt och privat en upplevd trygghet i gaturummen.  

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Se avsnitt ”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivning. 

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen att 

planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 

avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid 

genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap. miljöbalken.  

Undersökning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska 

en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära 

betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det 

gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 

checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I 

dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, 

och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen 

sannolikt kommer att bli.  

Bedömning 

Större delen av förändringen av markanvändningen berör ett område som redan 

är ianspråktaget för bostadsändamål i gällande detaljplan. Utmed Stallängsvägens 

västra sida övergår en remsa allmän platsmark längs vägen som i gällande plan är 

planlagd som NATUR till allmän platsmark GATA. I planområdets sydöstra hörn 

övergår en bit mark från NATUR till GATA och transformatorstation (E). Den 

berörda marken utgör en i sammanhanget begränsad del som inte bedöms ha 

några höga naturvärden. Detaljplanen påverkar inte några riksintressen. 

Sammantaget bedöms detaljplanen inte påverka bedömningsgrunderna i PBL och 

MB på ett sådant sätt att MKB krävs. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2021 - 2022: 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Ändras 

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

Ansvarsfördelning 
Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator, naturområde och 

parkmark. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Där så behövs skyddas ledningar 

med u-område på plankartan. Ett nyttjanderättsavtal ska tecknas mellan 

kommunen och fastighetsägaren för Stensiken 1. Avtalet ska reglera kommunens 

och fastighetsägarens ansvar och åtaganden vid flytt av VA-ledningen utmed 

Södra Ringvägen. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 

planområdet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör tillskapande och reglering ny allmänplats mark inom 

planområdet, samt avstyckning från fastighet som i förslaget uppgår i Stensiken 1. 

Fastighetsregleringen är i förlängningen initierad av sökande för planändringen. 

Inom planområdet möjliggörs för fastighetsregling av två nya fastigheter för 

nätstation. Kostnader för fastighetsrättsliga förändringar inom planområdet ska 

regleras i ett exploateringsavtal mellan Tidaholms kommun och Samtidaholm 

Stensiken 1 AB inför planens antagande. 
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Fastighetsreglering

 

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Stensiken 1 (Kvartersmark, större delen av planområdet)  

- Siggestorp 4:1 (Allmän platsmark, Stallängsvägen och Stensikagatan)  

- Stallängen 4:1 (Allmän platsmark, Södra Ringvägen) 

- Stallängen 3:4 (Allmän platsmark, Rosenbergsvägen) 

- Stenmuren 1 (Kvartersmark, del av privat villatomt vid Rosenbergsvägen) 

Servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter 
Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas lägre norr ut inom allmän platsmark. I de lägen 

där ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark förläggs ledningen med 

ledningsrätt. En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda 

marken är tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler 

ledningsrätter behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan 

hänvisning med bestämmelsen ”u” i detaljplanen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av Samtidaholm Stensiken 1 AB. Planavgift tas ej ut då 

exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar. För bygglov debiteras 

kostnader enligt samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa. Avgifter för 

vatten- och avlopp debiteras enligt antagen taxa. Kostnader och 

kostnadsfördelning kopplat till planens genomförande (fastighetsreglering, 
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fastighetsbildning och ledningsflytt) ska regleras i ett exploateringsavtal mellan 

Tidaholms kommun och Samtidaholm Stensiken 1 AB inför planens antagande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 
Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper. En översiktlig geoteknisk utredning ska tas fram inför 

plangenomförande där exakta förutsättningarna för grundläggning utreds, samt 

förslag på grundläggningsmetod redovisas.   

Ledningar 
Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

En befintlig allmän VA-ledning utmed Södra Ringvägen påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.  

Befintliga dagvattenledningar påverkas av planförslaget då ett nytt system för 

dagvatten och nya byggrätter tillskapas. I planens sydöstra hörn påverkas en 

allmän dagvattenledning av nya byggrätter. Nytt läge för ledningen är säkerställt 

med u-område i den nya kvartersgatan. Vidare utredning kring ledningsflytt, 

höjdsättning och genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande. 
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Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje). Ledningsrätt på 

kvartersmark möjliggörs i detaljplanen (u). Vidare utredning kring ledningsflytt, höjdsättning och 

genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande.  

Utbyggnad 
Planens genomförande kan ske i etapper. Nedan är en preliminär utbyggnad där 

rosa markering byggs ut som en första etapp, grönt område längs Stallängsvägen 

utgör etapp två och gul-markerat område utgör etapp tre.  

 

Preliminär utbyggnad detaljplanen.  
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Sektioner
DP Stensiken 1 mfl, Tidaholm

Samrådshandling 2021 11 19
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Scapeous arkitekter ABSektioner - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

SNITT
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Scapeous arkitekter ABSektioner - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Sektion A1
Stallängsvägen befintlig situation

Sektion A1
Stallängsvägen utvecklat förslag
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Sektion A2
Stallängsvägen befintlig situation

Sektion A2
Stallängsvägen utvecklat förslag
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Ny gårdsgata

Sektion B2
Ny gårdsgata

140



Scapeous arkitekter ABSektioner - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Sektion C1
Stensikagatan
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Inre grönstråk
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Södra Ringvägen (Cirkulation)
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Södra Ringvägen
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Stensiken, Tidaholm - provtagningsplan Uppdragsnummer: 19684 Sid 2(8) 

 
 

1. Bakgrund och syfte 
En ny detaljplan för fastigheten Stensiken i Tidaholm håller på att tas fram och i denna ingår 

det uppförande av nya flerbostadshus på området. På fastigheten finns idag bostäder, 

grönytor, parkeringar och en oljepanna, se figur 1. På sikt kommer oljepannan att rivas och 

de byggrätter som nu tas fram i den nya detaljplanen möjliggör byggande av bostäder där 

pannan idag finns. Rivningen av oljepannan innebär dels en viss mängd schaktmassor, dels 

behöver markens eventuella föroreningsinnehåll undersökas inför att det skall byggas 

bostäder på marken. För att ta reda på detta kommer en miljöteknisk markundersökning 

utföras.  

Inför kommande markundersökning i anslutning till oljepannan har Liljemark Consulting på 

uppdrag av SBB upprättat en provtagningsplan för oljepannan och området närmast den. 

Syftet med provtagningsplanen och i förlängningen markundersökningen är att utreda 

markens eventuella föroreningsinnehåll med hänsyn till att framtida markanvändning 

kommer vara bostäder. 

 
Figur 1. Gul markering visar fastigheten Stensiken 1. Röd markering visar lokaliseringen av oljepannan kring 
vilken en markundersökning skall utföras. 

Oljepanna 
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2. Historik 
Innan fastigheten bebyggdes bestod den av skog och åkermark med undantag av en mindre 

del som ut att vara en liten del av ett grustag, lagring eller liknande, se figur 2.  

 
Figur 2. Flygfoto från före 1967 där gul markering visar läget för den nuvarande fastigheten och den röda 
markeringen visar läget för den nuvarande oljepannan. (Bild från Eniro historiska flygfoton).  

 

Enligt historiska flygfoton verkar området ha byggts kring 1970-talet, och på flygfoto från 

1972 syns både bostadshus, parkeringar och oljepannan på området, se figur 3.  

Nuvarande 
oljepanna 

Någon form av 
grustag, lagring 
eller liknande 
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Figur 3. Flygfoto över fastigheten från 1972. På bilden syns att både byggnader, parkeringar och oljepannan nu 
har uppförts (Foto från Lantmäteriet) 

 

Enligt anställda på Tidaholms Energi & Bostad (TEAB) fick området fjärrvärme runt 2002 och 

oljepannorna kopplades då bort men oljetankarna är ännu kvar. Runt 2004 började TEAB 

arrendera en bit mark och installerade då en extern oljepanna i en container som fungerat 

som reserv och som använts mycket sporadiskt, se figur 4 för lokalisering. Enligt TEAB har 

inga utsläpp till mark skett eller rapporterats under perioden 2005-nutid. Det finns inga 

uppgifter om att några markundersökningar har utförts inom fastigheten vid något tidigare 

tillfälle. Ingen information från kommunen eller Länsstyrelsen har inkommit kring utsläpp, 

tillbud eller liknande för fastigheten, men mer material kan ännu inkomma och kommer i 

så fall att komplettera den historiska beskrivningen.   
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Figur 4. Lokalisering av tidigare och nuvarande oljetankar och pannor 

3. Områdesbeskrivning 
Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga marken på norra halvan av fastigheten av 

glacial grovsilt-finsand och den södra halvan av sandig morän, se figur 5. Det finns 

vattendrag både öster och väster om fastigheten, där det i väster utgörs av en större å vid 

namn Tidan och i öster utgörs av ett icke namngivet vattendrag, se figur 6. Med hänsyn till 

topografin som direkt öster om fastigheten består av isälvsavlagringar som är högre än 

omgivande mark antas grundvattenriktingen från fastigheten främst gå mot väst/nordväst.   

 

TEAB oljepanna från 

början av 2000-talet 

Äldre oljetankar finns kvar. 

Oljepannorna är borttagna 
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Figur 5. Utdrag ur SGU:s jordartskarta som visar de naturliga jordarterna på aktuell fastighet. 

 

 
Figur 6. Utdrag ur VISS Vattenkarta som visar på närliggande vattendrag för att bedöma grundvattenriktningen. 

Ån Tidan 

Förmodad 
GV-riktning 
 

 

Vattendrag 

Grön linje=krön 
på isälvssediment 

Blå=sandig morän 

Ljusgrön=glacial grovsilt-finsand 
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4. Utförande och provtagningsplan 
Då det inte finns några direkt misstänkt förorenade punktområden i mark utanför 

byggnaderna placeras punkterna systematisk för att som helhet täcka in närområdet runt 

oljepannan. Provtagning planeras i 12 punkter under en fältdag med geoteknisk 

borrbandvagn ned till naturlig mark på visuellt urskiljbara lager om max en halvmeter, se 

figur 7. Observera att ingen ledningskoll har utförts inför upprättande av 

provtagningsplanen, varför vissa punkter kan behöva flyttas när ledningars läge blir känt. 

Proverna analyseras för tungmetaller, PAH, alifater, aromater samt BTEX.  

Tjärasfalt användes i Sverige fram till mitten av 70-talet och eftersom fastigheten bebyggdes 

kring 1970-talet finns det risk för tjärasfalt antingen ytligt eller som ett undre lager. Asfalten 

provtas därför i de punkter som är asfalterade och analyseras med avseende på PAH.  

 
Figur 7. Föreslagen provtagningsplan för mark inom del av Stensiken 1 i direkt anslutning till oljepannan.  

 

Det är även sannolikt att marken direkt under byggnaden är förorenad från spill och sprickor 

i ledningar, brunnar och liknande. Därför bör en kompletterande undersökning under 

byggnaderna utföras efter det att byggnaderna har rivits. 
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5. Tidplan 
Tidplan utformas i samråd med beställaren och tillsynsmyndigheten. Som en fingervisning 

kan anges att det från beställt uppdrag av markundersökning till färdig rapport bedöms ta 

cirka 1,5-2 månader förutsatt att ordinarie svarstider för analyser används.  

 

 2021-10-29  

 

 

 

 

Sally Johansson  Malin Egardt 

Uppdragsledare  Kvalitetsgranskare 
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och 
risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens 
känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och 
hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker 
som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, en förskola och en idrottshall 
inom befintligt bostadsområde strax söder om Tidaholm centrum. Detaljplanens ambition är att 
genom nya tillägg av bebyggelse skapa attraktiva stråk och att utveckla befintliga gröna värden, 
att förbättra den rumsliga kopplingen till centrum, samt att bilberoendet inte ska öka. Detaljplanen 
möjliggör för ett effektivt markutnyttjande i ett centralt läge av kommunen med närhet till 
kommunal- och privat service, kollektivtrafik och skolor. Planområdet är detaljplanelagt sedan 
tidigare.  
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 Nej 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 Nej 

Kommentar [Observera att det ska finnas en aktuell och tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning 
för verksamheten eller åtgärden. Tillräcklig bör bland annat innebära att mkb:n i det 
andra ärendet behandlar samma område som detaljplanen avser att omfatta.]  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  Nej 

Kommentar [I förarbeten till lagstiftningen för miljöbedömning (prop. 2016/17:200 s.187) står det 
att undantaget inte är tillämpligt för en detaljplan som innebär att viss del av 
planområdet får tas i anspråk för totalförsvaret. Skälet till detta är att planen inte har 
som enda syfte att tjäna totalförsvaret.] 

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kommentar [Utgå från påverkan på målet eller syftet för Natura 2000-området (se exempelvis 
bevarandeplan). Om påverkan är permanent, vidtas i eller i direkt anslutning till 
området, eller om påverkan sker uppströms eller på annat sätt har förbindelse med 
området är det större sannolikhet att påverkan är betydande. Det gäller även om 
påverkan är på samma naturtyp i nära anslutning till Natura 2000-området eller 
inom avrinningsområdet där ett eller flera Natura 2000-områden finns.] 
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information, Inventering av biologiskt kulturarv) 
☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
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http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktaget för bostäder i gällande 
detaljplan. I planområdets västra gräns övergår allmänplats mark (NATUR) till 
allmän platsmark (GATA) när en ny trottoar och cykelbana anläggs. Marken 
utgörs av redan påverkad mark längs Stallängsvägen, och bedöms inte ha 
några höga naturvärden. I planens sydöstra hörn övergår en bit allmän 
platsmark (NATUR) till (GATA). Marken är redan ianspråktagen av en befintlig 
cykelväg och klippt gräsmatta. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?   

Kommentar Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktaget för bostäder i gällande 
detaljplan. I planområdets västra gräns övergår allmänplats mark (NATUR) till 
allmän platsmark (GATA) när en ny trottoar och cykelbana anläggs. Marken 
utgörs av redan påverkad mark längs Stallängsvägen, och bedöms inte ha 
några höga naturvärden. I planens sydöstra hörn övergår en bit allmän 
platsmark (NATUR) till (GATA). Marken är redan ianspråktagen av en befintlig 
cykelväg och klippt gräsmatta.  
 
Då detaljplanen innebär en utveckling av ett område som redan är 
ianspråktaget och som dessutom ligger inom Tidaholm tätort (med befintlig 
infrastruktur, service och kollektivtrafik utbyggd) får detaljplanen bedömas 
medföra en mindre påverkan på klimatet) och naturvärden globalt sätt, än om 
en liknande planläggning skulle ske på icke exploaterad mark i tätortens 
utkant.  
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☐ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen döms ha en positiv påverkan på de sociala värdena. 
 
Planen möjliggör för användningar som befolkar planområdet vid dygnets alla 
timmar (både bostäder, förskola och idrott). 
 
Planen möjliggör för icke exploaterade ytor inom planområdet som av boende 
och besökare kan nyttjas för lek, vistelse och rekreation. 
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Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen döms ha en positiv påverkan på de sociala värdena. 
 
Planen möjliggör för användningar som befolkar planområdet vid dygnets alla 
timmar (både bostäder, förskola och idrott). 
 
Planen möjliggör för icke exploaterade ytor inom planområdet som av boende 
och besökare kan nyttjas för lek, vistelse och rekreation. 
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐ Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☐ Färskvatten (grundvattentillgångar) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☐ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☐ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☐ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
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inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☐ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska 

fält) 
☐ Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning På lång sikt bedöms planen ha en positiv påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ekologisk och kemisk status för både yt- och grundvatten då planen syftar till 
att rena smutsigt dagvatten från hårdgjorda parkeringsytor för bil inom 
planområdet.  
 
En stor del av marken inom planområdet planläggs som mark utan byggrätt 
och där parkering för bil ej får anläggas. Regleringen syftar till att säkerställa 
ett grönt rum med stor volym vegetation, vilket bedöms vara positivt för 
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påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft genom vegetationens 
egenskaper filtrera förorenade partiklar. 
  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

 

 
 
 
 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

   

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning [Det bör räcka med att en av miljöaspekterna visar att planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan för att så ska anses vara fallet (NFS 2009:1)]. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 
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Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning  

Motiverat ställningstagande 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Större delen av 
förändringen av markanvändningen berör ett område som redan är ianspråktaget för 
bostadsändamål i gällande detaljplan. Befintlig allmän platsmark (NATUR) som i 
planförslaget övergår till allmän platsmark (GATA) utmed Stallängsvägen utgör en i 
sammanhanget begränsad del utan höga naturvärden längs med vägen. Naturmarken i 
planområdets sydöstrahörn som övergår till allmän platsmark (GATA) är redan ianspråktagen 
som anlagd gräsmatta och gång- och cykelväg.  

 

169



Volymstudie
DP Stensiken 1 mfl, Tidaholm

Samrådshandling 2021 11 19
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy1
Sydöst.

Vy 13
Två alternativ 
Bostäder/Idrottshall

Vy2
Söder

Vy3
Sydväst

Vy5
Nordväst

Vy4
Väster

Vy6
Norr

Vy7 
Nordöst

Vy8 
Öster

VYPUNKTER

Vy9

Vy10

Vy11

Vy12

Idrottshall
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy1 Sydost
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy2 Söder 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy3 Sydväst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy4 Väst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy5 Nordväst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy6 Norr
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy7 Nordöst
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy8 Öster

179



Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy9 Gatuvy mot Grönstråket
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy10 Cirkulationen Södra Ringvägen, vy åt öster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy11 Södra Ringvägen, vy åt väster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy12 Gönstråket, vy åt väster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Alternativ med bostäder Alternativ med idrottshall

Vy13 Två alternativ - Bostäder/Idrottshall
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Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder i 

Stensiken i Tidaholm. 

 

 

Sammanfattning 

Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med 

mycket god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden innehålls och 

Ljudkvalitetsindex för projektet kan bli 2,4. 

 

 

 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 

Uppdragsansvarig Granskad 

 

 

 

 

Leif Åkerlöf Anne Hallin 

070-3019319 070-3019320 

leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustik.se  

185

mailto:leif.akerlof@ahakustik.se
mailto:anne.hallin@ahakustik.se


RAPPORT 21098 B   2 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Innehåll 

1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 2 

2. BEDÖMNINGSGRUNDER 3 

3. BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER 3 

4. BULLER- OCH STÖRNINGSMINSKANDE ÅTGÄRDER 5 

5. LJUDKVALITET 5 

6. KOMMENTARER 7 

7. FÖRSLAG TILL DETALJPLANEKRAV 8 

8. RIKTVÄRDEN FÖR LJUD FRÅN YTTRE BULLERKÄLLOR 9 

9. TRAFIKUPPGIFTER 11 

 

1. Sammanfattande bedömning 

De planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga bullernivåer från trafiken på 

Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensiksvägen samt ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot de större gatorna blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). 

Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 

skisserad lägenhetsutformning kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Bostäder som på alla sidor får högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan enligt 

Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. Cirka två 

av tre lägenheter får högst 55 dB(A) vid samtliga bostadsrum. Övriga lägenheter 

får högst 55 dB(A) vid minst hälften av bostadsrummen. 

Alla lägenheter får tillgång till större gård med högst 70 dB(A) maximal och  

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplats med högst 70 dB(A) 

maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården. 

Ljudkvalitetsindex för projektet kan om förstärkt trafikbullerisolering väljs bli 2,4. 

Index är betydligt högre än minimikravet 1,0 och bostäder med mycket god 

ljudkvalitet kan byggas. 

Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 

Ljudkvalitetsindex 1,5 och bostäder med god ljudkvalitet erhålls. 
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2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens ambition 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 

ekvivalentnivå vid någon sida. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och 

högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid övriga bostadsrum i lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 

SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Vidare har hänsyn tagits till 

bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 

Ekvivalent ljudnivå - Översikt 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad och 1,5 m över mark har beräknats. På 

bilaga B01 redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade 

byggnader samt på gårdsytor i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp 

mot 60 dB(A). Byggnaderna får dock en sida med högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

På gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivån högst 50 dB(A). 
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Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst  

15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Ingen särskild 

redovisning görs på ritning. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 

maximalnivån högst 70 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå – Detaljer 

På bilagorna B02 och B03 redovisas de ekvivalenta trafikbullernivåerna på 

lägenhetsplaner som byggherrarna i dag bedömer motsvarar efterfrågan. Detta är 

endast exempel på lägenhetsplaner och i bygglovskedet kan efterfrågan vara 

annorlunda och andra planlösningar vara aktuella.  

Redovisningen sker endast/främst för lägen där det inte är uppenbart om/att 

riktvärdena kan innehållas, dvs. främst där det inte är möjligt/praktiskt att planera 

genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot sida med 

högst 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

På planerna redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som 

föreslås vissa lägen för att uppnå god ljudkvalitet. 
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4. Buller- och störningsminskande åtgärder 

För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås följande 

åtgärder även om de inte krävs för att innehålla Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 

av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 

och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 

sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på 

ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

5. Ljudkvalitet 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering V”. 

Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 

bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 

Buller på trafiksidan 

Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  

56-60 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -1 poäng. 

Buller på bullerdämpad sida 

Med skisserad planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få 51-55 dB(A) 

ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får då +2 poäng. 
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Buller vid entré 

Trapphusen kan ha entréer mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vilket ger 

+ 0 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 

Alla lägenheter har tillgång till större gård och gemensam uteplats med högst  

50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Totalt kan alla lägenheter få 

+6 poäng. 

Buller inomhus 

Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 

inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 

enligt BBR ger +0 poäng. 

Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

Byggnaderna utsätts för buller från enbart vägtrafik, vilket ger +0 poäng för alla 

lägenheter. 

Planlösning 

Med skisserad planlösning får cirka två av tre lägenheter högst 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsrum; +4 poäng för dessa lägenheter. Övriga 

lägenheter, oavsett storlek, får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen vilket ger +0 poäng. 

Bullerskydd på balkonger 

Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 

alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 

Grannskapet 

Grannskapet är måttligt bullrigt. Detta ger + 1 poäng för alla lägenheter. 

Ljudkvalitetsindex 

Medelvärdet för alla lägenheter kan, om förstärkt trafikbullerisolering väljs, bli 

+14 poäng och den lägsta poängen +11. Ljudkvalitetsindex blir då 1,6 

(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 

förutsättningar för bostäder med god ljudkvalitet finns. 

Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 0,7. 
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6. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

De ekvivalenta ljudnivåerna överstiger inte 60 dB(A) vid någon av de planerade 

byggnaderna. Bostäderna kan enligt Trafikbullerförordningen planeras utan 

hänsyn till trafikbullret utomhus. Tre byggnader får över 55 dB(A) ekvivalentnivå 

vid en sida men högst 55 dB(A) vid övriga sidor. Övriga sex byggnader får högst 

55 dB(A) vid alla sidor.  

Nivå på uteytor vid bostäderna och förskolan 

Ljudnivåerna 1,5 m över mark på gårdsytor och uteplatser på gårdarna samt på 

förskolans uteytor blir lägre än 70 dB(A) maximal och högst 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 

ljudmiljö inomhus erhållas.  

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 

laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Nedan anges ljudkrav för fönster för Ljudklass B i två intervaller enligt bilaga 

B01. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken.  

För ytterväggarna krävs minst 10 dB högre Rw och för eventuelle uteluftdon minst 

8 dB högre Dnew - värde. 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 

högre Dnew respektive Rw.  

Ekvivalent ljudnivå 

vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

> 55 43 44 45 46 

< 55 39 40 41 42 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 

på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 
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Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

7. Förslag till detaljplanekrav 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 

eller 

minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 

trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) 

och  

den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 

fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  

50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 

bostäderna. 
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8. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostäder 

Bostadsrum 

 

30 dB(A) 

 

45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 
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Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 

presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 

• Buller på bullerdämpad sida 

• Buller vid entré 

• Buller på gård, uteplats och balkong 

• Buller inomhus 

• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

• Planlösning 

• Bullerskydd på balkonger 

• Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek 

och vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån  

70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 
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9. Trafikuppgifter 

Trafikuppgifter har erhållits från kommunen. Dessa har uppräknats till prognos för 

år 2040 enligt nedan och ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Södra Ringvägen 5 000 7 % 50 

Stallängsvägen 3 700 5 % 40 

Stensikegatan 1 000 4 % 40 

 

. 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har tillsammans med Scapeous arkitekter AB tagit fram ett 

utvecklingsförslag för ny detaljplan för Stensiken 1 m.fl., beläget i södra delen av Tidaholms tätort. Planarbetet 

syftar till att förtäta och utveckla området. NIRAS har fått i uppdrag att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning som syftar till att redogöra för hur detaljplaneringen kommer att påverka dagvatten- och 

skyfallssituationen. Utredningen ger förslag på omhändertagandet av dagvatten avseende fördröjning och 

rening samt hantering av skyfallshändelser. Där målsättningen är att utgående dagvatten ska vara lika rent 

eller renare än före utbyggnad och att skyfall kan hanteras så att skada inte uppstår varken i eller utanför 

planområdet. 

Planområdet är ungefär 7,1 hektar stort och består i dagsläget av befintliga trevåningshus med bostadsgårdar 

som omges av stora grönytor. Norr och väster om planområdet finns två större vägar. Hela planområdet 

avvattnas till ett dagvattendike i östa delen av fastigheten. Planområdet avrinner via dagvattendiket naturligt 

till vattendraget Tidan som är en vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Vattendraget har god 

ekologisk status avseende parametern för vattenkvalitet men den övergripande statusen är bedömd till måttlig 

status, på grund av fysisk påverkan i form av vandringshinder för fisk. Den kemiska statusen uppnås ej, vilket 

gäller för samtliga vatten i Sverige och det är inget som utmärker Tidan. Planområdet ligger ovanpå ett mindre 

grundvattenmagasin och marken består av sandiga jordarter med hög markinfiltration vilket gör att 

grundvattnet är bedömt som sårbart. 

Markanvändningen i dagsläget består till mer än hälften av gräsytor och grönområden. De hårdgjorda ytorna 

utgörs främst utav vägar, takytor och parkeringar. Vid exploatering ökar de hårdgjorda ytorna vilket resulterar i 

att efter planerad förtätning ökar årsmedelavrinningen med ca 6 000 m3/år. Det dimensionerande flödet ökar 

från dagens 210 l/s till 380 l/s vid en nederbörd med 10-års återkomsttid. Vid en nederbörd med 100-års 

återkomsttid ökar flödet från dagens 440 l/s till 1 000 l/s medräknat en klimatfaktor på 1,25. Utredningen har 

utgått ifrån att dagens flöden inte ska öka, vilket innebär att ungefär 200 m3 dagvatten skulle behöva 

magasineras vid en nederbörd med 10-års återkomsttid och 1 250 m3 vid en nederbörd med 100-års 

återkomsttid. 

Dagvattenhanteringen som föreslås bygger på ytliga lösningar som tillför både fördröjning och rening av 

dagvattnet innan det leds vidare till det befintliga dagvattendiket österut eller infiltreras i marken. I mitten av 

planområdet föreslås ett meandrande dike som kombineras med tillfälliga översvämningsytor för hantering av 

skyfall. För parkeringsytorna föreslås växtbäddar och för de större vägarna ett vägdike med fokus på rening av 

dagvattnet. Målet med dagvattenåtgärderna är även att de ska bidrar med utveckling av de befintliga 

grönområdena genom att ge mervärden i form av gestaltning, estetik och biologisk mångfald. En förutsättning 

för att dagvattnet ska kunna omhändertas med föreslagna åtgärder är att höjdsättningen kring de föreslagna 

åtgärderna anläggas så att avrinningen sker till åtgärderna. För att förbättra och erhålla ytterligare mervärden 

föreslås även kompletterande åtgärder i form av gröna tak. Föreslagna åtgärder samt flödesriktningar 

presenteras i en avvattningsbilaga, bilaga 1. För området är det även viktigt att understryka att det kommer 

krävas omläggningar av befintligt VA-system då flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad 

bebyggelse förväntas anläggas. 

En skyfallskartering för området visar befintliga lågpunkter och översvämningsrisker. Områdets byggnader 

bedöms inte vara utsatta vid ett skyfall. Gräsytorna vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga 

stora regnmängder. Höjdsättningen föreslås att utformas så att överskottsvatten vid skyfall kan ledas ut till 

dagvattendiket i östra delen av planområdet.  

Vid utförandet av planförslaget och implementering av de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer 

planområdet att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) som mycket kraftiga skyfallshändelser 

(100-årsregn). Samtliga föreslagna åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. De 

medför även en minskning av samtliga föroreningshalter jämfört med nuläget. Recipienten har inga 

dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som transporteras med dagvatten. Planområdet 

består utav genomsläppliga jordarter och är placerat ovanpå ett grundvattenmagasin. Med de föreslagna 

åtgärderna bedöms inte planläggningen utgöra någon risk för grundvattenmagasinet. Växtbäddar föreslås att 

rena dagvatten från parkeringsytorna och ett vägdike för att omhänderta trafikvattnet. 
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1 Inledning och syfte 
NIRAS Sweden AB har fått i uppdrag av fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB att ta 

fram en dag- och skyfallsutredning för fastigheten Stensiken 1 i Tidaholms kommun. Ett planarbete 

pågår för att ta fram ett förslag till ny detaljplan, detaljplan för Stensiken 1 m.fl., i syfte att förtäta och 

utveckla området, strukturplanen för området visas i Figur 1. 

Uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering för 

föreslagen strukturplan för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. I utredningen tas åtgärdsförslag fram för att 

rena och fördröja dagvatten så att utgående dagvatten ska vara lika rent eller renare än före utbyggnad. 

Vidare föreslås åtgärder som fördröjer dagvatten så att flödena inte ökar efter exploatering och 

redovisning av hur skyfall kan hanteras så att skada inte uppstår varken i eller utanför planområdet. 

Utredningen genomförs i nära samarbete med planarkitekterna på Scapeous arkitekter AB som ansvarar 

för planarbetet på uppdrag av fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Ytterst ansvariga 

för att genomföra detaljplanen är Tidaholms kommun. 

 

Figur 1 Strukturplan (arbetsmaterial 211004) för detaljplan för Stensiken 1 m.fl, Tidaholms kommun 
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2 Underlagsmaterial 
Följande underlag har använts vid framtagandet av utredningen: 

• Illustrationsplan Stensiken inklusive plangräns, Scapeous arkitekter AB, mottaget 210909 

• Stensiken, Planmöte 20210921, PDF, mottaget 210930  

• Höjddata, Lantmäteriets höjdmodell, hämtat från Scalgo Live 210909 

• Ledningar, hämtat från Ledningskollen 211010 

 

3 Områdesbeskrivning 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Tidaholms kommun, Västra Götaland, se Figur 2. Området är 

ungefär 7,1 hektar stort och utgörs till största del av fastigheten Stensiken 1. Fastigheten består i 

dagsläget av befintliga trevåningshus med bostadsgårdar omgivna av stora grönytor som har mycket 

goda utvecklingspotentialer för blågröna-stråk. Norr och väster om planområdet finns två större vägar, 

Södra Ringvägen och Stallängsvägen. I östra delen av planområdet finns ett dagvattendike som omges 

av en fuktigt skogsmark som gränsar till kolonilottsområde.  

 

Figur 2 Översiktskarta detaljplan för Stensiken 1 m.fl, Tidaholms kommun 
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3.1 Recipienter och miljökvalitetsnormer 
Planområdet ingår i vattendraget Tidans avrinningsområdet och avrinner naturligt nordöst mot Tidan 

som är recipienten för områdets dagvatten, se Figur 3. Vattendraget Tidan är en vattenförekomst med 
namnet Tidan- Korsberga till Madängsholm (SE645659-139261) och har fastställda miljökvalitetsnormer.  

 

Figur 3 Planområdet i förhållande till recipienten, pilarna visar ungefärlig avrinning till Tidan.  

Enligt miljökvalitetsnormerna ska god status uppnås till år 2027, och vattendraget har i nuläget bedömts 

till måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Från år 2021 finns förslag till nya 

miljökvalitetsnormer vilket innebär en tidsfrist till år 2033 (VISS, 2021). 

Den försämrade ekologiska statusen beror på fysisk påverkan i form av vandringshinder för fisk. 

Dammar och andra hinder kan hindra fiskar och andra vattenlevande organismer att vandra i 

vattensystemet. Vidare kan även djur och växter sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av 

exempelvis exploaterad och uppodlad mark. De fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen 

och särskilt förorenade ämnen är klassade till god status. För att vattenförekomsten ska uppnå god 

vattenstatus behöver vattendraget återställs till ett mer naturligt tillstånd avseende vandringshinder 

(VISS, 2021).  

Den kemiska statusen uppnås inte den på grund av överskridande halter av kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen överskrids i samtliga Sveriges vatten på grund av 

långväga atmosfärisk deposition och har därför ett undantag med mindre stränga krav. Skälet att dessa 

ämnen undantas med mindre stränga krav är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna 

till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av ämnena får däremot 

inte öka. 
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4 Förutsättningar  

4.1 Dagvattenhantering i kommunen 
I Tidaholms kommuns finns inga antagna styrdokument för dagvattenhantering. På kommunens hemsida 

finns information om att fastighetsägare har tillsammans med kommunen ett gemensamt ansvar för att 

förhindra att avloppsledningarna överbelastas och orsakar översvämningar. Dagvattnet ska därför ledas 

till det kommunala ledningsnätet för dagvatten eller omhändertas på fastigheten.  

Enligt Svenskt vatten som är branschorganisation för landets VA-organisationer är en hållbar 

dagvattenhantering nödvändig för att minska risken för skador vid översvämningar och utsläpp av 

föroreningar till recipient. Detta genom att tröga upp och reducera dagvattenavrinningen i så stor 

utsträckning som möjligt. För att kunna hantera skyfall behövs ett gemensamt agerande över 

kompetensgränserna.  

Planområdet och markanvändning i omgivande område bedöms klassas som ”Gles bostadsbebyggelse” 

enligt kategorierna i Svenskt Vattens publikation P110, se Tabell 1. Minimikrav för dimensionering av nya 

dagvattensystem är 10-års återkomsttid för trycknivå i marknivå för gles bebyggelse, vilket är VA-

huvudmannens ansvar. För regn med 100-års återkomsttid ligger det främst ett kommunalt ansvar. De 

föreslagna åtgärderna i föreliggande utredning utgår ifrån dessa dimensioneringskrav.  

Tabell 1 Minimikrav för dimensionering av nya dagvattensystem (P110, Svenskt vatten) 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje i 
marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 
 

>100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 
 

>100 år 

Centrum- och affärsområden 10 30 
 

>100 år 
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4.2 Befintliga avrinningsvägar och dagvattenhantering 
Hela planområdet avrinner mot diket i nordöst som utgör planområdets lägsta punkt. Rinnvägar och 

höjder visas i Figur 4. Området lutar från söder mot nordöst, högsta marknivån inom planområdet ligger 

på ca +151 meter och lägsta på ca +144 meter. Den lägsta punkten utgörs av dagvattendiket och den 

hösta punkten finns i södra delen av planområdet.  

 

 

Figur 4 Befintliga rinnvägar och höjder 

 

Planområdet avvattnas till de dagvattenledningar och dagvattendiket som visas i figur 5, ledningarna har 

inhämtats från Ledningskollen. Huruvida det finns fler dagvattenledningar på fastigheten är i dagsläget 

oklart då ytterligare ledningsunderlag saknas. Dagvattenledningen som leder till utloppet i 

dagvattendiket har dimensionen 600 mm, enligt erhållen information från fastighetsägaren.  
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Figur 5 befintliga dagvattenledningar 

Vid platsbesök 2021-09-27 identifierades att dagvatten från taket vid byggnad 7A avvattnas via ett 

stuprör kopplat till ledningsnätet. Resterande byggnader saknade synliga stuprör och avvattningen från 

takytornas är okänd. Vid några av kortsidorna på byggnaderna noterades källarnedgångar där dagvatten 

troligen avvattnas via spygatt (golvbrunn). I diket syntes en utloppsledning i betong samt även några 

mindre utloppsledningar intill, se Figur 6. 

 

  

Figur 6 Befintlig dagvattenhantering från platsbesök 
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4.3 Hydrogeologiska förhållanden 
Jordarterna i området består av genomsläppliga jordarter. Enligt SGUs jordartskarta har norra delen av 

planområdet hög genomsläpplighet (grovsilt och finsand) och den södra delen har medelhög 

genomsläpplighet (sandiga morän), se Figur 7. Området utgörs av stora plana gräsmattor som i 

kombination med de genomsläppliga jordarterna ger goda möjligheter för markinfiltration. Området 

ligger ovanpå ett mindre grundvattenmagasin som utgörs av en jordakvifer med uttagsmöjligheten 1-5 

l/s och som ej överlagras inte till någon annan del. De genomsläppliga jordarterna i området gör att 

grundvattenmagasinet klassas som sårbart då eventuella föroreningar kan infiltreras och nå 

grundvattnet. Grundvattenmagasinet utgör en liten del i östra delen av planområdet men ett större 

område är klassat som sårbart, se Figur 8. SGUs jordartskarta och sårbarhetsanalys ger en översiktlig 

bild av markförhållandena.  

 

Figur 7 Jordartskarta för planområdet (SGU, 2021) 

 

Figur 8 Grundvattnets sårbarhet (SGU, 2021) 
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5 Metod och indata 

5.1 Modelleringsverktyg 
Samtliga beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer följer Svenskt Vattens publikationer P104 och 

P110 och har beräknats med hjälp av StormTac webb version 21.3.3. Föroreningsberäkningarna och 

åtgärdernas utformning har även modellerats med StormTac. StormTac är ett webbaserat program för 

dagvatten- och recipientmodellering.  

Skyfallskartering har genomförts med hjälp av analysverktyget Scalgo Live. Programmet utgår ifrån 

Lantmäteriets höjddata med en upplösning på 1 x 1 m. Scalgo Live lämpar sig väl för användning i 

samhällsplaneringens tidiga skeden. Skyfallsmodelleringen har belastats med ett regn på 35 mm vilket 

är ett uppskattat 100-årsrgen med klimatfaktor utan avdrag för ledningsnätet och infiltration. Det visar 

ett scenario där allt vatten vid en viss regnmängd faller samtidigt och ansamlas i lågpunkter samt vilka 

avrinningsvägar som vattnet tar när lågpunkten fyllts upp. Bearbetning och visualisering av 

skyfallskarteringen har genomförts i programmet QGIS 3.16.  

5.2 Klimatanpassning 
Med ett förändrat klimat med större temperaturvariationer och häftigare regn som följd kommer  

vattenflöden och volymer att öka i storlek. I föreliggande utredning uppskattas framtida flöden genom 

att multiplicera med en klimatfaktor på 1,25. Det gäller för nederbörd med kortare varaktighet än en 

timme, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110. 

5.3 Nederbörd 
Nederbördsmängden som används inom föreliggande utredning är 720 mm/år. Det är hämtat från SMHIs 

sammanställning av normal nederbörd mellan åren 1991-2020 för stationen Tidaholm och inkluderar en 

korrektionsfaktor för provtagningsfel på 8% (SMHI, 2021). 

5.4 Återkomsttid och regnets varaktighet 
Regnets varaktighet är ett mått på hur lång tid som regnet faller och beräknas enligt Svenskt Vattens 

publikation P104 och P110. Återkomsttiden anger hur lång genomsnittlig tid det passerar mellan två 

händelser av en viss omfattning.  

 

Regnets varaktighet beräknas genom att ta områdets vattenhastighet multiplicerat med rinnsträckan. 

Den dimensionerade regnintensiteten är vald utifrån ifrån den tidsmässigt längsta rinnvägen på mark 

inom planområdet.  

 

Rinntiden i området bedöms i dagsläget till 61 min (längsta sträcka: 550 m; vattenhastighet: 0,15 m/s) 

och efter planerad exploatering 38 minuter (längsta sträcka: 450 m; vattenhastighet: 0,2 m/s). Dessa 

rinntider ger även dimensionerande regnvaraktigheter och -intensiteter, se Tabell 2 nedan.  

 

 
Tabell 2 Använda rinnsträckor, rinnhastigheter samt dimensionerande regnvaraktigheter- och intensiteter. 

 Enhet Nuläge Efter exploatering 

Klimatfaktor Fc 1,00 1,25 

Rinnsträcka m 550 450 

Rinnhastighet m/s 0,15 0,2 

Dim. Regnvaraktighet  min 61 38 

Dim. Regnintensitet l/s, ha 70,6 98,5 
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Rinnhastigheten beräknas med Mannings formel, enligt nedanför: 

𝑣 = 𝑀 𝑥 R2/3 𝑥 𝑆0,5 

 
𝑣 =  Hastighet 

𝑀 =  Manningstal 
𝑅 =  Vattendjup 
𝑆 =   Lutning 

 
Utifrån detta kan det dimensionerande flödet (Q) sedan beräknas. Beräknade flöden och volymer 

presenteras i avsnitt 8. Det dimensionerande flödet från avrinningsområdet erhålls då hela området 

bidrar med avrinning, d.v.s. då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med 

avrinning. Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en 

avrinningskoefficient (φ) multipliceras med den totala ytan. Beräkning av flöden efter exploatering sker 

med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och P104, enligt följande formel: 

 

𝑄 = 𝐴 𝑥 φ x i  
 

𝑄 =  flöde [𝑙/𝑠]  
𝐴 =  avrinningsområdets totala yta [ha]  
φ =  avrinningskoefficient [−] 

i (tr) = dimensionerande regnintensitet [𝑙/𝑠 𝑥 ℎ𝑎] 

 

6 Markanvändning  
Markanvändningen presenteras nedan i två scenarion; nuläge samt efter planerad exploatering.          

Avrinningskoefficienterna (φ) som presenteras i tabellerna nedan har hämtats från Svenskt Vattens  

publikation P110. De motsvarar hur stor andel av nederbörden som avrinner från olika typer av mark. 

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och 

ytvattenlagring etc. Exempelvis används vanligen avrinningskoefficienten 0,8 för asfaltsytor och 0,1 för 

naturmark. 

Markkarteringen har genomförts utifrån baskartan, foton från platsbesök samt Google satellite som 

kompletterande underlag. Markkarteringen utgör underlag till flödesberäkningarna.  

6.1 Befintlig markanvändning 
Markanvändningen i dagsläget består av till mer än hälften av gräsytor och grönområden. De hårdgjorda 

ytorna utgörs främst av vägar, takytor och parkeringar. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för 

den befintliga markanvändningen har beräknats till 0,41, se Tabell 3. 
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Figur 9 Markanvändning nuläge 

 

Tabell 3 Befintlig markanvändning och reducerad area 

Nuläge Area [ha] φ 1 Red area 2 [ha] 

Asfaltsyta 
0,1 0,8 0,1 

Gräsyta 
3,0 0,1 0,3 

Gångväg 
0,7 0,8 0,6 

Parkering 
0,7 0,8 0,5 

Parkmark 
0,6 0,1 0,1 

Ängsmark 
0,5 0,1 0,1 

Takyta 
0,9 0,9 0,8 

Väg 
0,6 0,8 0,5 

Totalt 7,1 0,4 2,9 

1 Avrinningskoefficient  2 Reducerad area = area x φ 

 

6.2 Planerad bebyggelse  
Den planerade exploateringen av området innebär att grönområden minskar och utgör mindre än hälften 

av områdets yta. Takytor och parkeringar bebyggs till viss till på befintliga hårdgjorda ytor men en del 

grönytor försvinner och andelen hårdgjorda ytor ökar. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för den 

befintliga markanvändningen har beräknats till 0,5, se Tabell 4. 

212



 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  29. oktober 2021  www.niras.se 

15 

 

 

Figur 10 Markanvändning för planerade bebyggelse 

 

Tabell 4 Markanvändning och reducerad area 

Nuläge Area [ha] φ 1 Red area 2 [ha] 

Cykelparkering 0,1 0,8 0,1 

Gräsyta 1,2 0,1 0,1 

Gångvägar 1,4 0,8 1,1 

Parkering 0,7 0,8 0,5 

Parkmark 1,7 0,1 0,2 

Takyta 1,5 0,9 1,3 

Väg 0,5 0,8 0,4 

Totalt 7,1 0,5 3,8 

 

7 Skyfall  
För att få fram områdets lågpunkter och översvämningsrisker vid skyfallshändelse har en 

skyfallskartering genomförts med hjälp av Scalgo Live. Skyfallskarteringen visar hur lågpunkter fylls upp 

vid ett regn på 35 mm utan att ta hänsyn till markinfiltration och ledningsnätets kapacitet, se Figur 11. 

Modellen har belastas med 35 mm vilket motsvarar ungefär ett uppskattat 100-års regn med 

klimatfaktor. Skyfallsmodelleringen beskrivs närmare under avsnitt 5.1 Modelleringsverktyg. I mitten av 

planområdet vid grönytan, vid parkeringsytan i nordöst samt även intill några av de befintliga 

byggnaderna finns lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftigt regn. Dock är de befintliga 

byggnadernas entréer och uteplats/uterum upphöjda och bedömningen är att det inte är sårbara vid 

skyfallshändelse, se Figur 12.  
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Dagvatten avrinner även från omkringliggande fastigheter i söder in till planområdet. Vid skyfall är 

utgångsläget att befintligt dagvattensystem är överbelastat. Skyfallslösningar inom planområdet är 

nödvändiga för att hantera stora mängder vatten på ytor som inte är sårbara för stående vatten. 

Höjdsättningen behöver utformas så att överskottsvatten kan ledas bort från byggnader via skyfallsvägar 

mot exempelvis tillfälliga översvämningsytor. Det bör åligga området i söder att tillse att bortledning av 

skyfallsvatten ej sker till aktuellt område. Förslagsvis anläggs ett avgränsande dike mellan 

fastighetsgränserna som kan leda vattnet direkt till det befintliga dagvattendiket.  

 

Figur 11 Skyfallskartering  

 

Figur 12 Befintliga byggnader 
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8 Beräknade flöden och volymer  
Den totala årsmedelavrinningen (m3/år) och dimensionerande dagvattenflöden (l/s) för 10- och 100-

årsregn har sammanställts för planområdet som helhet. Totalt ökar årsmedelavrinningen med ca 6 000 

m3/år vid planerad ombyggnation. Det dimensionerande flödet ökar med 170 l/s vid 10-årsregn och 460 

l/s vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor, se resulterande flöden i Tabell 5. Presenterade värden visar 

scenarion utan fördröjningsåtgärder för dagvattnet. 

Tabell 5 Årsmedelflöden och dimensionerande flöden före och efter exploatering. * inkluderar klimatfaktor om 1,25 

Situation Årsmedelflöde 
m3/år 

Dim flöde l/s 
10-års återkomsttid 

Dim flöde l/s 
100-års återkomsttid 

Nuläge 
28 000 

210 

260* 

440 

540* 

Efter planerad bebyggelse 
34 000 

380 

470* 

810 

1 000* 

 

8.1 Fördröjningsbehov 
Efter planerad exploatering av området ökar flödena och erforderligt fördröjningsbehov har således 

beräknats. Fördröjningsbehovet har beräknats med Svenskt vattens P110 bilaga 10.6. för 

magasinsberäkning. Högsta tillåtna utflöde vid fastighetsgräns sätter villkoret för hur stor 

fördröjningsvolym som krävs på fastigheten. Tillåtet utflöde är satt till det befintliga flödet, som uppgår 

till 210 l/s.  

8.1.1 10-års regn 

Ett dimensionerande 10- års regn innan exploatering uppgår till ca 210 l/s och efter exploatering uppgår 

det till ca 470 l/s med en klimatfaktor på 1,25.  

För planområdet innebär detta att den totala erforderliga fördröjningsvolymen uppgår till ca 200 m3 

vilket inkluderar hela planområdets reducerad yta (3,8 hektar).  

8.1.2 100-års regn 

Ett dimensionerande 100- års regn innan exploatering uppgår till ca 440 l/s och efter exploatering 

uppgår det till ca 1 000 l/s inklusive klimatfaktor på 1,25. Ett 100-års regn är relativt ovanligt och 

mycket kraftiga regn, vilket dagvattensystem normalt inte dimensioneras för, se avsnitt 4.1 

Dagvattenhantering . Volymerna är framräknade som underlag till utformning av förslag till 

skyfallsåtgärder.  

För planområdet innebär detta att den totala erforderliga fördröjnings volymen för ett 100-årsregn 

uppgår till ca 1 250 m3 vilket inkluderar hela planområdets reducerad yta (3,8 hektar).  

9 Föreslagen dagvattenhantering 
Rekommenderad dagvattenhantering bygger på öppna dagvattenlösningar som tillför både fördröjning 

och rening av dagvattnet innan det leds vidare till ledningsnät och recipient eller infiltreras i marken. 

Åtgärdsförslagen har anpassats till områdets förutsättningar och placering av åtgärder har utgått ifrån 

befintliga lågpunkter, rinnvägar och jordarter. De befintliga grönområdena föreslås att utnyttjas som 

multifunktionella ytor som nyttjas för omhändertagande av dagvatten samtidigt som de kan nyttjas som 

exempelvis lekytor. Ytliga lösningarna på gräsytorna kombineras med tillfälliga översvämningsytor vid 

skyfall. 

I mitten av planområdet föreslås ett gräsdike i kombination med ytor runt omkring som kan tillåtas att 

översvämmas vid skyfall. På parkeringarna föreslås växtbäddar för rening av dagvatten från 

parkeringsytorna. Längs med vägen i söder (Stensikagatan) och väster (Stallängsvägen) föreslås ett 

vägdike för rening av trafikdagvattnet. Dagvattnet från växtbäddarna och vägdiket kan ledas ytledes till 

gräsdiket vid parkstråket. Skyfallsåtgärderna omfattar befintliga grönytor som kan sänkas ner och tillåtas 
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att översvämmas tillfälligt vid skyfallshändelse, nedan visas en schematisk skiss över den föreslagna 

dagvattenhanteringen för planområdet, se Figur 13. 

 

Figur 13 Föreslagen dagvattenhantering 

9.1 Föreslagna åtgärder  
Föreslagna åtgärder har dimensionerats för ett regn med 10-års återkomsttid. Åtgärdsförslagen utgår 

ifrån ett fördröjningsbehov som inkluderar både befintliga och tillkommande hårdgjorda ytor. 

Fördröjningsbehovet inom planområdet har beräknats till 200 m3 för 10-årsåterkomsttid och för 

omhändertagande av regn med 100 årsåterkomsttid till 1 250m3, vilket framgår under avsnitt 8.1. I 

Tabell 6 nedan visas en sammanställning av samtliga föreslagna åtgärder.  

Tabell 6 Sammanställning av ungefärlig areal och volym för föreslagna åtgärder 

Åtgärder- dagvatten Yta (m2) Volym (m3) 

Meandrande dike vid 
parkstråket  

530 
 

120 

Växtbäddar (parkeringsytor) 140 72 

Vägdike (Stallängsvägen, 
Stensikagatan) 

200 
 

37 

Totalt  229 

Åtgärder – Skyfall Yta (m2) Volym (m3) 

Översvämningsytor  1100 
 

1100 

 

I Figur 14 visas förslag på placering av åtgärderna. Åtgärdernas funktion beskrivs mer utförligt nedanför, 

i avsnitt uppdelade efter åtgärdstyp. En detaljerad utformning av åtgärderna görs lämpligen i samråd 

med landskapsarkitekt och ekologer för att även erhålla mervärden i form av gestaltning, estetik och 

biologisk mångfald. 

För området är det även viktigt att poängtera att det kommer krävas relativt omfattande omläggningar 

av befintligt VA-system. Eftersom att flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad 

bebyggelse förväntas anläggas. Sannolikt kan det även komma att krävas uppdimensionering av VA-

ledningsnätet.  
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Figur 14 Föreslagna platsspecifika åtgärder inom planområdet 

9.2 Gräsdike 
Med ett gräsdike avses ett vegetationsklätt dike med vattentåligt gräs som karaktäriseras av en stor 

bredd och en längsgående lutning. Diket föreslås att meandra (slingrar sig) igenom parkstråket både för 

att avleda dagvatten genom trög avledning och uppnå rening av dagvattnet men även att skapa ett 

trevligt inslag och lyfta parkmiljön, genom kombinationen vatten och grönyta i området. En utformning 

som består av högre vegetation och stenar i diket ger förbättrad rening, även ett bredare diken ger lägre 

vattenhastighet och därmed ökad rening. För att diket ska bibehålla sin hydrauliska funktion och sin 

förmåga att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc. Det bör även 

poängteras att markens infiltrationsförmåga har betydelse för mängden vatten i diket. Enligt SGUs 

jordartskarta är infiltrationen hög.  

Ytan som krävs för att uppnå den beräknade fördröjningen och reningen är ca 530 m2, vilket har en 

kapacitet att omhänderta en volym på 120 m3 . I beräkningarna har hänsyn tagits till markens goda 

infiltrationsförmåga. Föreslaget diket har även utformats med en vattennivå på 10 cm för att säkerställa 

att vattennivåerna i diket inte blir för höga för lekande barn, en släntlutning på 1:2 och med en längd på 

ca 200 meter. Diket i kombination med föreslagna översvämningsytor (se nedanför) omhändertar även 

skyfallshändelser mycket bra, och vid dessa tillfällen bedöms det ur ett säkerhetsperspektiv vara tillåtet 

att vattenytan kan överstigen 10 cm. I Figur 15 visas exempel på gräsdiken.  
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Figur 15 Exempelbilder på gräsdike som en del av ett parkstråk 

9.3 Översvämningsytor 
Översvämningsytan i parkstråket föreslås att integreras med föreslaget gräsdike. Översvämningsytor är 

nedsänkta ytor med flacka slänter som kan fördröja stora mängder dagvatten vid höga flöden. Ytorna 

kan till vardags används som gångstråk, lekplats eller grönområden och kan vid extrema regntillfällen, 

rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor.  

Vid parkstråket föreslås en skålformad översvämningsyta vid mitten av parken intill gräsdiket. Vid behov 

kan ytan förses med ett bottenutlopp och kopplas till det befintliga ledningsnätet för att förhindra att 

vatten blir stående. Det befintliga ledningsnätet sträcker sig under föreslagna översvämningsytor. Vid 

vanliga regn infiltreras vattnet i marken då markinfiltrationen i området är bedömt som hög. Lutningen 

bör inte vara mer än 10 grader och den beräknade ytan och volymen för samtliga ytor som kan tillåtas 

att översvämmas är 1 100 m2 och 1 100 m3, I Figur 16 visas en exempelbild. Vid det befintliga 

dagvattendiket i östra delen av planområdet, dit utloppsledningarna går, föreslås att ytan längs med 

diket inom planområdet tillåts att översvämmas vid kraftiga regn, se Figur 17. I avvattningsbilagan har 

ytor för omhändertagande av skyfall markerats ut, men även gräsytorna i parkstråket kan tillåtas att 

översvämmas vid skyfallshändelse. 
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Figur 17 Exempelbild på nedsänkt översvämningsyta i parkmiljö 

 

9.4 Växtbäddar 
Växtbäddar föreslås för omhändertagande av dagvatten på samtliga parkeringsytor. En växtbädd för 

dagvatten är en anläggning som består planteringsyta och filtermaterial som kan fördröja och rena 

dagvatten, se Figur 18.  

 

Figur 18 Exempel på utformning av en nedsänkt växtbädd, (Illustration: WRS) 

Dagvatten kan ledas till växtbädden genom ytavrinning, via sandfång eller olika brunnstyper. Förslagsvis 

anläggs parkeringsytan med lutning mot grönytan och dagvatten leds in genom att en öppning görs i 

kantstenen, se . Föreslagen placering baserat på marknivåer som visas i avvattningsbilagan (bilaga 1). 

Nedsänkta växtbäddar byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av både 

torka och höga vattennivåer och som består av arter som förekommer naturligt i Sverige och som inte 

kräver extra gödsling. Filterbädden etableras lämpligen av ett jordmaterial anpassat för växterna och 

klimatet samt med god hydraulisk konduktivitet, där flödesutjämningen till stor del äger rum.  

Figur 16 befintlig grönyta vid dagvattendiket i östra delen av 

planområdet 
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När växtbädden etableras krävs regelbunden bevattning och kontroll av hur växtligheten utvecklas. 

Löpande underhåll krävs i form av ogräsrensning och växtskötsel samt inspektion och rensning av inlopp 

och bräddavlopp. I Figur 19 visas exempelbilder på växtbädd. 

   

Figur 20 Exempel på kantsläpp för tillrinning av dagvatten till 

För att uppnå önskad reningseffekt är det viktigt att allt dagvatten från parkeringsytorna avrinner till 

växtbäddarna, om det finns befintliga dagvattenbrunnarna behöver de sättas igen eller ledas till 

växtbäddarna för rening. Det är även av betydelse att anläggningarna utrustas med bräddfunktion för att 

hantera regn som överstiger ett 10-årsregn som åtgärderna är dimensionerade för. Bräddfunktionen kan 

förslagsvis kopplas ytligt till gräsdiket i parkstråket eller direkt till dagvattenledningsnätet. Genom att 

välja lämplig dimension på utloppsledningen kan avtappningen från respektive växtbädd regleras. 

Eftersom parkeringsytorna är utspritt placerade är det svårt att hantera parkeringsytorna samlat med 

oljeavskiljare. För parkeringsytorna är det prioriterat att de renas genom växtbäddarna.  

För att uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten från parkeringsytorna krävs det sammanlagt 

en yta på 140 m2 som har kapacitet att rymma en volym på 73 m3 . Anläggningarna föreslås att 

dimensioneras med en fördröjningsvolym på 25 cm, filtermaterialets tjocklek på 45 cm och 

dräneringslagret längst ner 35 cm för att uppnå tillräcklig rening.  

9.5 Vägdike 
Ett vägdike föreslås att anläggas längs med Stallängsvägen och Stensikagatan. Med ett vägdike avses ett 

gräsbeklätt dike som avvattna vägbanan både för rening av trafikdagvatten och upprätthålla 

trafiksäkerhet. Förutom detta kan diken fungera som snöupplag samt även bidra med naturvärden.   

Ytan som krävs för att uppnå fördröjning och rening av dagvatten från vägbanorna inom planområdet är 

ca 200 m2 som har kapacitet att rymma en volym på ca 37 m3 . Vägdiket är modellerat med antagande 

om att marken som består av grovsilt-finsand har god kapacitet att fördröja och rena dagvatten. En 

släntlutning på 1:2 och med en längd på ca 200 meter föreslås. En exempelbild visas i Figur 21. 

Figur 19 Exempelbild på växtbäddar 
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Figur 21 Exempelbild på vägdike 

9.6 Höjdsättning 
Det är viktigt att med en medveten höjdsättning säkerställa att dagvatten kan avrinna mot de föreslagna 

åtgärderna, för att inom planområdet kunna uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvattnet innan 

vidare avledning till dagvattennätet och recipient. Det är till exempel viktigt att växtbäddarna är 

nedsänkta och att parkeringsytorna sluttar mot växtbäddarna. Med det föreslagna gräsdiket i mitten av 

planområdet kommer rinnvägarna att ändras och rinna mot mitten av parken. En ränna eller flödesväg 

ut från planområdet i öster är nödvändig så att skyfallsvatten kan avledas mot diket i öster. Det 

rekommenderas även att anlägga rännor för att få dagvatten att ytledes avrinna till gräsdiket i 

parkstråket, se Figur 22. Föreslagna flödesvägar och platsspecifika åtgärder visas i bilaga 1 och Figur 14. 

 

Figur 22 Exempelbild på ränna för avvattning till parkmiljö 

221



 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  29. oktober 2021  www.niras.se 

24 

9.7 Alternativa åtgärder 

9.7.1 Gröna tak 

Tillförandet av vegetationstäckta ytor kan bidra till ytterligare fördröjning och även viss rening av 

dagvatten genom att magasinera nederbörd. Ett exempel är att anlägga gröna tak på 

komplementbyggnader eller takytor på nya byggnader, se exempel i Figur 23. Tak med tunna 

vegetationsskikt kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 % jämfört med 

konventionella hårdgjorda tak. Djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation 

P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen.  

Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. 

Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten av ett 

traditionellt grönt tak är dock i regel inte större än ett vanligt tegeltak. Om taket utgörs med djupare 

vegetationsskikt ökar dock vikten men samtidigt kan större volymer magasineras och det möjliggör 

variation av växtarter. För mindre byggnader såsom komplementbyggnader är Sedumtaken (fetbladsväxter) 

lämpliga som är de tunnaste och lättaste systemen. Till skillnad från vanligt gräs, klarar sedum längre 

torrperioder utan att torka ut. Val av vegetationsskikt beror på förutsättningarna och målsättningen med 

det gröna taket. 

Utöver ökad fördröjning och rening av dagvatten bidrar vegetationsklädda tak med flera andra positiva 

miljöeffekter, tex jämnare temperatur genom skydd från solstrålning, bullerdämpning, minskning av 

luftburna föroreningar genom bindning av partiklar, ljud- och värmeisolerande verkan på bygganden etc. 

Gröna tak kräver viss skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin funktion och karaktär. 

 

Figur 23 Exempelbild vegetationsklätt tak 

10 Föroreningsberäkningar 
Dagvattnets utsläpp av föroreningar inom planområdet har beräknats och redovisas som 

föroreningshalter (μg/l) och föroreningsmängder (kg/år), se Tabell 7 och Tabell 8. Beräkningar gäller för 

dagvatten inklusive basflöde och schablonvärden som är specifika för markanvändningen inom området 

har använts. I tabellerna anges planområdets nuvarande föroreningskoncentrationer i dagvattnet och hur 

det ändras efter exploateringen både utan och med föreslagna dagvattenåtgärder. Beräkningarna är 

baserade på de föreslagna åtgärderna som presenteras i avsnitt 9.  

Modellerade utsläpp ger en indikation av hur förhållandena förändras med olika typer av 

markanvändning och effekterna av den rening som föreslås i denna rapport. De föroreningar som har 

beräknats är ett urval av vanligen förekommande föroreningar i dagvatten. Enligt de underlag som finns i 

VISS finns inga kända miljöproblem i recipienten som kan härledas till ämnen som transporteras med 

dagvatten, se mer information om recipienten under avsnitt 3.1. Förutom kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE) som är undantagna med mindre stränga krav. Planområdet utgörs av 
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genomsläppliga jordarter där infiltrationshastigheten är hög och grundvattenmagasinet i området har 

därav klassats med hög sårbarhet. Markanvändningen i planområdet bedöms inte utgöra ett problem för 

grundvattenmagasinet. Parkeringsytor och vägen kan utgöra en möjlig påverkan och därav har åtgärder 

med fokus på rening valts ut till de ytorna.  

Halter och belastning av Hg, PAH och BaP bedöms vara osäkra, beroende på färre underlagsdata finns 

tillgängligt än för övriga ämnen. Ytterligare uppmärksammas det att i modellen beräknas endast total 

halt avseende föroreningstransport, dvs lösta halter går inte att urskiljas i dagsläget. 

Föreslagna reningsåtgärder medför en minskning av samtliga föroreningshalter och nästan alla 

föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Anledningen till att fosfor och kväve ökar en aning sett till 

föroreningsmängd (kg/år) men inte föroreningshalt (ug/l), beror sannolikt på ökningen av 

årsmedelavrinningen. Dagvatten har med andra ord kunnat infiltrera ner i marken till en större grad 

innan exploatering och därmed lämnar en större föroreningsmängd området med dagvattnet jämfört 

med nuvarande situation.  

Tabell 7 Föroreningshalter (μg/l) 

Ämne Nuläge  Planerat  
(utan rening)  

Planerat  
(med rening)  

Fosfor (P) 120 120 110 

Kväve (N) 1500 1500 1300 

Bly (Pb) 6,4 6 2,7 

Koppar (Cu) 17 17 13 

Zink (Zn) 36 35 20 

Kadmium (Cd) 0,35 0,41 0,35 

Krom (Cr) 5,5 5,7 4,3 

Nickel (Ni) 4,8 4,9 3 

Kvicksilver (Hg) 0,033 0,033 0,027 

Suspenderad substans (SS) 41000 36000 19000 

Oil 380 390 170 

PAH16 0,61 0,59 0,26 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,015 0,015 0,0086 

Antracen (ANT) 0,014 0,015 0,011 

Tributyltenn (TBT) 0,0017 0,0017 0,0014 
 

Tabell 8 Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne Nuläge  Planerat  
(utan rening)  

Planerat  
(med rening)  

Fosfor (P) 3,4 4,1 3,6 

Kväve (N) 42 51 45 

Bly (Pb) 0,18 0,2 0,09 

Koppar (Cu) 0,47 0,56 0,43 

Zink (Zn) 1 1,2 0,68 

Kadmium (Cd) 0,01 0,014 0,012 

Krom (Cr) 0,15 0,19 0,15 

Nickel (Ni) 0,14 0,17 0,1 

Kvicksilver (Hg) 0,00095 0,0011 0,0009 

Suspenderad substans (SS) 1200 1200 640 

Oil 11 13 5,6 

PAH16 0,017 0,02 0,0087 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,00043 0,00049 0,00029 

Antracen (ANT) 0,00039 0,00051 0,00037 

Tributyltenn (TBT) 0,000047 0,000058 0,000047 

223



 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  29. oktober 2021  www.niras.se 

26 

 

11 Slutsats och slutliga rekommendationer 
Den planerade bebyggelsen för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. innebär att de hårdgjorda ytor ökar med 

ungefär 20 % (0,9 hektar) och de framtida flöden beräknas öka med ungefär ca 6 000 m3/år.  

För att dagvatten som avrinner från planområdet ska vara lika rent eller renare än före den planerade 

byggnationen samt att flödena ut från planområdet inte ska öka, föreslås ett antal åtgärder. Åtgärderna 

har anpassats efter områdets förutsättningar och målsättning. Huvudförslaget omfattar ett öppet 

meandrande gräsdike i kombination med översvämningsytor för omhändertagande av tillfälliga 

skyfallshändelser. På parkeringsytorna föreslås växtbäddar och vid de större vägarna föreslås ett 

vägdike. Åtgärdernas syfte är att fördröja och rena dagvatten samtidigt som de bidrar till ett trevligt 

inslag som lyfter parkmiljön genom kombinationen av vatten och grönytor.  

Vid utförandet av planförslaget och implementering av de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer 

planområdet att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) som mycket kraftiga 

skyfallshändelser (100-årsregn). Samtliga föreslagna åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom 

planområdet. Vilket är något högre än det uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella 

justeringar för utformningen av åtgärderna.   

För området är det även viktigt att poängtera att det kommer krävas omläggningar av befintligt VA-

system då flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad bebyggelse förväntas anläggas. 

Områdets byggnader bedöms inte vara utsatta vid ett skyfall. Översvämningsytor i mitten av 

planområdet vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga stora regnmängder. Höjdsättning 

föreslås att utformas så att överskottsvatten vid skyfall även kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen 

av planområdet till ytor som inte är sårbara för stående vatten.  

Föreslagna åtgärder medför även en minskning av samtliga föroreningshalter och nästan alla 

föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Föroreningsmängderna avseende fosfor och kväve beräknas 

öka en aning vilket sannolikt beror på den ökade årsmedelavrinningen. Detta bedöms inte påverka 

recipienten som inte har några dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som 

transporteras med dagvatten. Genom att minska belastningen av majoriteten av föroreningarna bidrar 

det till recipientens möjligheten att bibehålla god vattenstatus och miljökvalitetsnormerna äventyras inte. 

Planområdet ligger ovanpå ett grundvattenmagasinet som klassats med hög sårbarhet eftersom att 

marken består av genomsläppliga jordar. Med de föreslagna åtgärderna bedöms inte planläggningen 

utgöra någon föroreningsrisk för grundvattenmagasinet. Växtbäddar föreslås att rena dagvatten från 

parkeringsytorna och ett vägdike för att omhänderta trafikvattnet. Resterande markanvändning bedöms 

inte utgöra en föroreningsrisk för grundvattenmagasinet. Föroreningsberäkningarna utgår ifrån de 

föreslagna utformningar av åtgärder och vid justering av dessa kan föroreningsmängderna komma att 

förändras.  
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SAMMANFATTNING 

Riskbedömningen har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 

utreder möjligheterna att uppföra nya bostäder med mera på fastigheten Stensiken 1 m.fl. i 

Tidaholm. Underlaget är framtaget inför samråd av detaljplanen. Riskbedömningen är 

avgränsad till tekniska olycksrisker. För aktuellt område identifierades initialt två riskkällor, 

dels en rekommenderad väg med transporter av farligt (Södra Ringvägen), dels en ishall som 

hanterar ammoniak.  

Riskanalysen genomfördes med en kvantitativ metod med avseende på transporter av farligt 

gods där beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till riskmåtten individrisk 

och samhällsrisk. 

Resultaten visar att risknivåerna i planområdet generellt är på acceptabelt låg nivå med hänsyn 

till förbipasserande transporter. De olycksscenarier som utgör en risk för området är 

förknippade med transporter med brandfarlig vätska (ADR-klass 3). 

Då planerad bebyggelse föreslås på ett kort avstånd till vägen med transporter av farligt gods, 

rekommenderar vi, trots de låga risknivåerna, att ett antal säkerhetshöjande åtgärder beaktas och 

om möjligt genomförs i planen. Om föreslagna åtgärder beaktas anser Bengt Dahlgren AB att 

rimlig hänsyn tagit till aktuella risknivåer med hänseende till de värderingskriterier som används 

i det aktuella fallet och att planförslaget är lämpligt med hänsyn till risken för olyckor enligt 

plan- och bygglagen  
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1 INLEDNING 

Denna riskbedömning har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 

utreder möjligheterna att uppföra nya bostäder på fastigheten Stensiken 1 m.fl. i södra 

Tidaholm, Tidaholms kommun. Detaljplanen medger även lokaler för centrumändamål och 

förskola. Planområdet är placerat vid Södra Ringvägen, som är en rekommenderad väg för 

transport av farligt gods. Riskbedömningen utgör ett beslutsunderlag i planprocessen och ska 

säkerställa att planens markanvändning är lämplig med hänsyn till risken för olyckor. 

1.1 Syfte och mål 

Uppdraget syftar till att möjliggöra att olycksrisker kan hanteras på ett tillfredsställande sätt 

enligt kraven i plan- och bygglagen [1] samt miljöbalken [2]. 

Målet är att beskriva och bedöma den föreslagna markanvändningens lämplighet ur ett 

olycksriskperspektiv och vid behov föreslå sådana riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella 

att vidta i detta avseende. Målet är även att hantering av riskerna inom detaljplanen ska medföra 

en acceptabel risknivå samtidigt som kommunens och fastighetsägarens ambitioner uppnås.  

1.2 Avgränsningar 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker1, med direkt påverkan på 

människors hälsa och säkerhet. Naturolyckor2 och sociala olyckor3 behandlas inte. Hälsoeffekter 

till följd av långvarig exponering samt attentat eller händelser som sker med uppsåt behandlas 

således inte. 

Horisontår för riskbedömningen är år 2030 i enlighet med kommunens översiktsplan. 

1.3 Underlag 

Riskbedömningen utgår från utkast till plankarta för detaljplan för Stensiken 1 m.fl., daterad 4 

oktober 2021. Plankartan medger i huvudsak markanvändning för bostadsändamål, men även 

förskola och centrum ingår i planen. Planen innefattar även en del gatumiljö, park och 

naturmark. Övriga använda underlag refereras till löpande.  

 

 
1 Med tekniska olyckor avses olyckor förknippade med industrianläggningar, transportsystem och kemikalier. 

2 Med naturolyckor avses olyckor förknippade med ras, skred, erosion och översvämningar. 

3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. 
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1.4 Kravbild 

Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i plan- och bygglagen [1] och 

miljöbalken [2]. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. 

Bebyggelsen ska även utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 

olyckshändelser. 

Faktabladet Riskhantering i detaljplaneprocessen [3] utgör en riskpolicy, upprättad av 

länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, avseende hur markanvändning, 

avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära farligt godsleder. Policyn avser att 

utgöra en grund för de lokala och regionala riktlinjer som sedan upprättas i länen. I policyn 

anges bland annat att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid planläggning inom 150 meter från 

en led avsedd för transport av farligt gods. I figuren nedan illustreras lämplig markanvändning i 

anslutning till transportleder för farligt gods. 

 

Figur 1-1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till 

transportled för farligt gods [3].  

230



Sida: 5 (30) 
 Uppdragsnr: 60216827 

Riskbedömning för ny detaljplan 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Tidaholm 
Slutgiltig handling  Datum: 2021-11-09 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydpstensikentidaholm/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbedömning, detaljplan Stensiken, 

Tidaholm SH_211109.docx 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

I aktuellt kapitel redovisas en områdesbeskrivning av Tidaholm, planområdet och planerad 

bebyggelse. 

2.1 Tidaholm 

Tidaholms kommun har en växande befolkning och kommunen har som mål att fortsätta växa 

enligt översiktsplanen [4]. Översiktsplanen pekar ut centralorten Tidaholm som orten där nya 

bostäder i huvudsak ska tillkomma. Aktuellt planområde ligger i södra Tidaholm intill Södra 

Ringvägen. Närområdet utgörs av bostadsområden och grönområden. Karta över kommunen 

framgår av Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Tidaholms kommun (Översiktsplan 2030, Tidaholms kommun, Granskningshandling 2021-02-04). 
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2.2 Planområdet 

Planområdet ligger i Siggestorp i Södra Tidaholm och består av fastigheterna Stensiken 1 m.fl. 

Idag finns här tolv flerbostadshus i tegel om tre våningar. Förutom bostadsbebyggelse innehåller 

området stora grönytor, i huvudsak klippta gräsmattor. Bostadsområdet är avgränsat av Södra 

Ringvägen i norr, Stallängsvägen i väster och Stensikagatan i syd. Österut finns ett grönområde 

med kolonilotter. I övrigt är aktuellt område omgivet av bostadsbebyggelse i form av både 

småhus och flerbostadshus. Lite längre västerut finns även en idrottsplats med ishall. Områdets 

utbredning illustreras i Figur 2-2 nedan. 

 

 

Figur 2-2. Ungefärlig utbredning för planområdet för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inom skrafferat område. 
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I Figur 2-3 finns två bilder av hur området ser ut idag med befintlig bostadsbebyggelse och 

Södra Ringvägen. 

 

Figur 2-3. Befintlig bebyggelse, utformning av området idag, till vänster syns även Södra Ringvägen [5] 
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2.3 Planerad bebyggelse  

Planerad bebyggelse utgörs av flerbostadshus som kompletterar befintlig bebyggelse. Den 

placeras runtom och emellan befintliga flerbostadshus.   

Bebyggelse, avsedd för stadigvarande vistelse, är placerad på ett avstånd från Södra Ringvägen 

om som minst cirka 9 meter. Området kring vägen är flackt och bebyggelsen ligger i nivå med 

vägen. Bebyggelsens placering och omfattning illustreras i Figur 2-4 nedan.  

 

 

Figur 2-4. Utformning av planerad bostadsbebyggelse. 
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3 OMFATTNING AV RISKHANTERING OCH METODIK 

I aktuellt kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering och vald metodik. 

3.1 Omfattning av riskhantering 

Övergripande principer för riskhantering i aktuellt uppdrag hämtas från riskhanteringsprocessen 

så som den presenteras i ISO 31000 [6], se Figur 3-1. I nedanstående sektioner presenteras 

metodiken för var och ett av de tre stegen som utgör riskbedömningen.  

 

Figur 3-1. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31000. 

3.2 Metodik för riskidentifiering 

Riskidentifieringen är en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets omgivning. 

Identifieringen utgår från geografiska avstånd mellan planområdet och verksamheter som kan 

utgöra en risk. Baserat på avgränsningarna som presenteras ovan har nedanstående riskkällor 

beaktats i riskidentifieringen. 

- Rekommenderade transportleder för farligt gods. Beaktas inom 150 meter från 

planområdet. 

- Riskfylld verksamhet: Omfattar farliga verksamheter enligt lag om skydd mot 

olyckor 2 kap. 4 §, drivmedelsstationer samt verksamheter som omfattas av 

Sevesolagstiftningen. Drivmedelsstationer beaktas inom 100 meter och övriga inom 

500 meter. Verksamheterna identifieras i samråd med Länsstyrelsen eller 

Räddningstjänsten. 

Riskanalysen med avseende på drivmedelsstationer genomförs med en deterministisk metod, 

vilket innebär att konsekvenser av identifierade olycksscenarier analyseras och bedöms. 
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3.3 Metodik för riskanalys 

Riskanalysen genomförs med en kvantitativ metod där beräkningar av frekvenser och 

konsekvenser vägs samman till riskmåtten individrisk och samhällsrisk. 

- Individrisk definieras som sannolikheten för en godtycklig individ att omkomma på 

ett år, förutsatt att individen vistas på samma plats. Notera att det är ett mått, och inte 

den verkliga sannolikheten att omkomma. Individrisken är oberoende av hur många 

personer som vistas i området.  

- Samhällsrisk tar hänsyn till persontäthet inom ett givet område. Konsekvensernas 

storlek beaktas med avseende på antalet personer som påverkas vid ett 

olycksscenario. Hänsyn tas till eventuella tidsvariationer, exempelvis att 

persontätheten kan vara hög på en viss tid på dygnet men låg under en annan. 

Samhällsrisk redovisas i ett F/N-diagram (Frequency/Number) där den totala 

sannolikheten för att ett visst antal personer omkommer illustreras. 

3.4 Metodik för riskvärdering och riskreducerande åtgärder 

Riskvärdering sker genom jämförelse mellan beräknade risknivåer och acceptanskriterier samt 

principer som föreslås i rapporten Värdering av risk [7], se Figur 3-2 nedan.  

 

Figur 3-2. Acceptanskriterier anpassade utifrån DNV [7]. 

Om risker överskrider det övre acceptanskriteriet ska riskåtgärder vidtas. Om risker 

underskrider det lägre acceptanskriteriet anses risknivåerna vara acceptabla utan vidare åtgärder. 

Området mellan acceptanskriterierna benämns som ALARP-området4. Riskerna kan anses 

acceptabla inom detta område om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i detta område 

tolereras om åtgärder för riskreduktion är praktiskt ogenomförbara, om kostnaderna är 

oproportionerliga alternativt om kostnaderna för riskreduktion överstiger nyttan. 

Lämpliga riskreducerande åtgärder hämtas i första hand från Boverket och Räddningsverkets 

(nuvarande MSB) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [8].  

 

 
4 ALARP är en förkortning av ”As Low as Reasonably Practicable”. 
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4 RISKIDENTIFIERING 

I aktuellt kapitel redovisas skyddsvärden samt identifierade riskkällor och olycksscenarier som 

kan åsamka skada på dessa skyddsvärden. 

4.1 Skyddsvärden 

Huvudsakligt skyddsvärde i aktuell riskbedömning är människors hälsa och säkerhet. Således är 

skyddsvärdet de personer som kommer att befinna sig inom det aktuella området.  

4.2 Riskkällor 

I närheten av aktuellt område har två riskkällor identifierats. Den ena är Södra Ringvägen som 

är en rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods. Den andra är en ishall, belägen 

väster om planområdet, se Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Identifierade riskkällor i närheten av planområdet är Södra Ringvägen och ishallen samt 

drivmedelsstationen, som ger upphov till transporter förbi området. Riskkällor är markerade med röda konturer. 
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Farligt gods på Södra Ringvägen 

Södra Ringvägen är en utpekad sekundär transportled för farligt gods. Den används för 

transporter som kommer från väg 26 och ska till eller från verksamheter i Tidaholm. Vägen 

sträcker sig längs med planens norra gräns och ingår delvis i planområdets nordvästra hörn. 

Avståndet till bostadsbebyggelse är omkring 10 meter.  

Enligt översiktsplanens granskningshandling ska verksamheter som alstrar transporter av farligt 

gods förläggas utanför tätbebyggda områden och intill väg 26, som är en primär väg för farligt 

gods. Vi antar därför att det är osannolikt att det kommer etableras nya verksamheter som 

medför ökat antal transporter av farligt gods på Södra Ringvägen. Som grund för vår 

riskbedömning utgår vi därför ifrån rådande situation. 

Enligt vårt riskidentifieringsarbete finns det idag en drivmedelsstation – Kopparn Bensin på 

Stallängsvägen 7 – som ger upphov till transporter av farligt gods förbi planområdet. Utifrån 

kontakt med personal på drivmedelsstation uppskattar vi antalet transporter till 1 leverans per 

vecka [9]. Transporterna till Kopparn Bensin svänger av Södra Ringvägen vid planområdets 

nordvästra hörn och fortsätter därifrån norrut på Stallängsvägen. Det är alltså endast den 

nordvästra delen av detaljplanen som är utsatt för en eventuell olycka med 

drivmedelstransporter. Inga andra målpunkter för farligt gods har identifierats. 

Närmare uppgifter om antal och typ av transporter med farligt gods framgår av bilagorna. 

Ishall 

Väster om planområdet finns en ishall, avståndet är cirka 250 meter till gränsen för detaljplanen. 

Ishallen hanterar ammoniak som köldmedium, hantering sker endast i teknikrummet. [10] 

Anläggningen ska enligt fastighetsförvaltaren nyligen ha genomgått en renovering av sina 

kompressorer. På grund av det långa avståndet till planområdet, att hanteringen sker i ett 

avgränsat, stängt rum samt att det finns bebyggelse och mindre uppväxta grönområden mellan 

planområdet och ishallen, bedömer vi att ett eventuellt utsläpp av ammoniak inte medför en risk 

för aktuellt planområde och studeras därför ej närmare i denna riskbedömning.   

4.3 Olycksscenarier 

Produkter som har potentiella egenskaper att orsaka skada på människor, egendom eller miljö 

vid felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på väg delas in 

i nio olika klasser på väg enligt ADR-S-systemet. Klassindelningen baseras på den dominerande 

risken som sammankopplas med ämnenas egenskaper. Beroende på vilken typ av ämne som 

släpps ut kan det ge konsekvenser på olika långa avstånd. 

Olyckor med farligt gods som kan ge konsekvenser på aktuella avstånd till en farligt gods-led är 

bland annat explosiva varor, brandfarliga gaser och vätskor eller giftiga gaser (se Bilaga A för 

sammanfattande tabell över olika typer av ämnen).  
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5 RISKANALYS 

Riskanalysen har genomförts med en kvantitativ metod där beräkningar av frekvens och 

konsekvens för olycksscenarier har vägts samman till riskmåtten individrisk och samhällsrisk. 

I aktuellt kapitel presenteras även en osäkerhets- och känslighetsanalys. 

Frekvensberäkningar och konsekvensberäkningar presenteras i Bilagorna A respektive B. 

Riskberäkningar presenteras i Bilaga C. 

5.1 Individrisk 

Individrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för 

oacceptabel risknivå presenteras i Figur 5-1 nedan. 

 

Figur 5-1. Individrisknivå inom planområdet med avseende på transporter av farligt gods på Södra Ringvägen.  

 

Individrisknivån inom detaljplaneområdet är låg och hamnar under det så kallade ALARP-

området. Det innebär att risknivån är att betrakta som acceptabel utan att riskreducerande 

åtgärder måste genomföras. Då avståndet är mycket kort mellan bebyggelse och vägen där 

transporter av farligt gods framförs bedömer vi att enkla och kostnadseffektiva åtgärder ändå är 

relevant att överväga.  
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för 

oacceptabel risknivå presenteras i Figur 5-2 nedan. 

 

Figur 5-2. Samhällsrisknivå med avseende på transporter av farligt gods på Södra Ringvägen/Stallängsvägen. 

Samhällsrisknivån inom detaljplaneområdet och dess närområde är låg. Liksom individrisknivån 

är nivån under det så kallade ALARP-området. Det innebär att risknivån är att betrakta som 

acceptabel utan att riskreducerande åtgärder måste genomföras. Då avståndet är mycket kort 

mellan bebyggelse i planområdet och vägen där transporter av farligt gods framförs, bedömer vi 

att enkla och kostnadseffektiva åtgärder ändå är relevant att överväga.  
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Riskbedömningar av detta slag är förknippade med osäkerheter. Statistik och framtagen 

litteratur inom området har använts för att minimera dessa osäkerheter så långt det varit möjligt. 

I de fall det inte varit möjligt att ta fram tillförlitliga värden har osäkerheter i olika parametrar 

hanterats med hjälp av konservativa antaganden och säkerhetsmarginaler. Syftet är att 

osäkerheterna ska leda till överskattningar snarare än underskattningar av risknivån för att 

säkerställa robustheten i resultatet. Utöver detta sker nedan en känslighetsanalys av särskilt 

betydande parametrar. De största identifierade osäkerheterna i denna riskbedömning utgörs av 

följande. 

- Persontäthet längs aktuell vägsträcka 

- Antal transporter med farligt gods 

Persontäthet  

Persontätheten i beräkningarna av samhällsrisken är uppskattad utifrån schablonvärden hämtade 

i publikationen Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik av Sveriges Kommuner och Landsting 

[11]. För beräkningarna av samhällsrisken har vi antagit att berörda områden med bebyggelse 

har en persontäthet på 40 personer per hektar. 

Persontäthet är en parameter som har stor påverkan på samhällsriskberäkningarna då det 

påverkar antalet personer som förväntas omkomma vid respektive olycksscenario. För att 

hantera osäkerheterna i vår uppskattning har vi utfört en känslighetsanalys. I den har vi 

undersökt hur risknivån påverkas om persontätheten skulle öka med 25 procent, som ett sätt att 

öka tillförlitligheten och robustheten i vår bedömning av risknivån. 

Antal transporter av farligt gods  

I riskanalysen görs en beräkning för individ- och samhällsrisk för 50 procent ökat antal 

transporter med farligt gods för att undersöka robustheten i resultaten. 

Resultat av känslighetsanalys 

I Figur 5-3 illustreras individrisknivåerna för grundscenariot respektive känslighetsanalysen, då 

antalet transporter med farligt gods har ökats med 50 procent. Resultatet visar att även med en 

50-procentig ökning av antalet farligt gods-transporter, är individrisknivån fortfarande med god 

marginal inom området för acceptabel risk. Det skulle alltså krävas en mycket kraftig ökning 

(betydligt mer än 50 procent) av farligt gods-trafiken för att risknivån ska närma sig nivåer då 

åtgärder krävs enligt de acceptanskriterier som risknivån jämförs mot.  
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Figur 5-3. Individrisk - Känslighetsanalys med 50 procent fler transporter av farligt gods 

 

I Figur 5-4 illustreras samhällsrisknivåerna för grundscenariot respektive de två 

känslighetsanalyserna. 

 

Figur 5-4. Samhällsrisk – känslighetsanalys av en 50-procentig ökning av antal transporter med farligt gods och en 

25-procentig ökning av persontätheten. 
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Resultatet i Figur 5-4 visar att även med en 50-procentig ökning av antalet farligt gods-

transporter respektive med 25 procent högre persontäthet, är samhällsrisknivån fortfarande inom 

området för acceptabel risk. Detta visar att den beräknade samhällsrisknivån är robust mot 

förändringar i ökad persontäthet respektive antal transporter av farligt gods och att det inte krävs 

åtgärder som sänker risknivån i planerad bebyggelse för att planen ska kunna godtas utifrån de 

riskkriterier som risknivån jämförs mot. 
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6 RISKVÄRDERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta kapitel redovisas riskvärdering, diskussion kring åtgärder och avslutningsvis presenteras 

rekommenderade åtgärder för aktuellt område. 

6.1 Värdering av risknivåer och känslighetsanalys 

Resultaten från analysen visar att risknivån i området är låg och på en acceptabel nivå, utan att 

särskilda riskreducerande åtgärder krävs för att sänka risknivån ytterligare. Detta gäller för såväl 

individrisknivån som för samhällsrisknivån. De transporter av farligt gods som medför en risk 

för planområdet utgörs av transporter med brandfarliga vätskor till en drivmedelsstation. Den 

viktigaste orsaken till de låga risknivåerna är att antalet transporter är få.  

Känslighetsanalysen för individrisk visar att resultatet är robust med avseende på parametern 

antal transporter med farligt gods. Beräkningarna i grundscenariot är gjorda med konservativa 

antaganden och känslighetsanalysen (50 procent fler antal transporter med farligt gods) visar att 

risknivåerna även då befinner sig inom området för acceptabel risknivå.  

Känslighetsanalysen för samhällsrisk är gjord med avseende på parametrarna antal transporter 

med farligt gods och persontäthet. Resultatet visar risknivåer som fortsatt befinner sig inom 

området för acceptabel risk. Känslighetsanalysen visar därmed att resultatet för samhällsrisk är 

robust med avseende på dessa parametrar. Grundscenariot har beräknats med konservativa 

antaganden och känslighetsanalysen (50 procent fler antal transporter med farligt gods 

respektive 25 procent fler antal personer) visar att risknivåerna påverkas, men att de förblir 

inom området för acceptabel risknivå. 

Mot bakgrund av beräknade risknivåer är planområdet lämpligt för avsedd bebyggelse. Men, då 

planerad bostadsbebyggelse medges endast 10 meter från vägen med transporter av farligt gods, 

skulle en olycka kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Därför anser vi att risker som med 

tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan åtgärdas ändå ska övervägas. 

6.2 Val av riskreducerande åtgärder 

Riskbedömningen visar på att planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inte 

utsätter människor i planområdet för förhöjda risknivåer varken ur ett individriskperspektiv eller 

samhällsriskperspektiv, som kräver att säkerhetshöjande åtgärder genomförs i planen. 

Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig för planerad bebyggelse. Men då 

bebyggelsen ligger på ett kort avstånd skulle en olycka med brandfarlig vätska kunna medföra 

mycket allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderar vi ändå att vissa enklare åtgärder 

genomförs, så länge kostnaderna är rimliga sett till projektet i övrigt samt att de inte medför 

andra betydande negativa effekter. 
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Sammanfattningsvis rekommenderar vi följande åtgärder: 

- Bebyggelse inom 30 meter från korsningen mellan Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen utformas så att utrymningsmöjlighet finns i riktning bort från 

vägområdet. 

- Markanvändningen TORG vid korsningen Södra Ringvägen–Stallängsvägen, får en 

planbestämmelse om att torghandel inte ska förekomma. Alternativt utgår denna 

markanvändning och i stället kan den ingå i markanvändning GATA. Syftet är att 

människor inte ska uppehålla sig där under längre tidsperioder. 

- Barriär mot rinnande vätska i gatkanten mot planområdet uppförs. Förslagsvis vid 

korsningen mellan Södra Ringvägen och Stallängsvägen och 15 meter i respektive 

riktning från korsningen. Möjliga hinder är till exempel en kantsten eller lägre mur 

som är tät nedtill mot marken. Åtgärden uppförs mellan körbanan och gång-

/cykelväg. Syftet är att säkerställa att ett utsläpp av brandfarlig vätska stannar kvar 

inom gatuområdet och inte rinner mot bostadsbebyggelsen. 

 

Föreslagna åtgärder baseras på en kvalificerad bedömning utifrån konsekvensavstånd för 

olycksscenarier för de ämnesklasser som nämnts ovan. Val av åtgärder baseras även på 

Boverkets och Räddningsverkets rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner. [8]  
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7 SLUTSATSER 

Planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 1 m.fl. har analyserats och värderats med 

hänsyn till risken för olyckor, där transporter av farligt gods står för det dominerande 

riskbidraget. De identifierade transporter av farligt gods som bedöms kunna ha negativ påverkan 

på området, utgörs av drivmedelstransporter till en drivmedelsstation. Resultatet av genomförda 

beräkningar tyder på att det råder låga risknivåer i aktuellt område, vilket framgår av kapitel 5. 

Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig för planerad bebyggelse. Men då 

detaljplanen föreslår bebyggelse på ett mycket kort avstånd från vägen med farligt gods-

transporter, rekommenderas ändå att tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder bör genomföras, i 

enlighet med kapitel 6. 

Om föreslagna åtgärder beaktas och om möjligt regleras i plankartan, bedömer Bengt Dahlgren 

AB att rimlig hänsyn har tagits till aktuella risknivåer satt i relation till tillämpade kriterier för 

riskvärdering.  
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BILAGA A - FREKVENSBERÄKNINGAR: VÄG 

I denna bilaga beskrivs metodik, indata och antaganden för att beräkna frekvensen av 

olycksscenarier till följd av olycka vid transport av farligt gods. Beräkningen utgörs av två steg. 

Det första steget utgörs av att beräkna frekvensen för olycka med en transport av farligt gods. 

Det andra steget utgörs av att beräkna sannolikheten för att en olycka med respektive 

ämnesklass ska leda till ett givet olycksscenario. 

I Tabell A-1 nedan återges en beskrivning av respektive ämnesklass, potentiella konsekvenser 

vid olycka samt om ämnets egenskaper och antal transporter förbi området medför att denna 

studeras vidare i riskbedömningen.  

Tabell A-1. Sammanfattning av respektive ämnesklass av farligt gods med tillhörande konsekvens. 

 Klas

s 

Ämnen Exempel Konsekvenser Studeras vidare i 

riskbedömningen 
1 Explosiva varor Sprängämnen, 

tändmedel, 

ammunition etc.

  

Detonation som leder till tryckvågor med 

dödliga konsekvenser för personer utomhus 

normalt upp till 70 meter. Raserade 

byggnader kan ske vid längre avstånd. 

Nej 

2 Gaser    

2.1 Brandfarliga gaser 

(kondenserade) 

Gasol, vätgas, etc Potentiella olycksscenarion utgörs av 

jetflammor, BLEVE, gasmolnsexplosion 

vilket kan ske efter utsläpp och antändning. 

Nej 

2.2 Icke brandfarliga, icke 

giftiga gaser 

Inerta gaser, t.ex. 

kväve 

Kvävningsframkallande eller oxiderande. Kan 

ge upphov till konsekvens i omedelbar närhet. 

Nej 

2.3 Kondenserad giftig gas Klor, ammoniak, 

etc. 

Utsläpp och spridning i luft som kan ge 

dödlig påverkan. 

Nej 

3  Brandfarliga vätskor Bensin, diesel- 

och eldningsolja  

Värmestrålning vid antändning. Ja 

4 Brandfarliga fasta 

ämnen, självantändande 

ämnen, ämnen som 

utvecklar brandfarlig gas 

vid kontakt med vatten. 

Metallpulver, 

karbid etc. 

Kan ge upphov till brand med konsekvens i 

omedelbar närhet. 

Nej 

5 Oxiderande ämnen och 

organiska peroxider 

Natrium-klorat, 

väte-peroxid, etc. 

Blandning med organiskt material kan orsaka 

explosionsartade brandförlopp. 

Nej 

6 Giftiga ämnen, 

vämjeliga ämnen och 

ämnen med benägenhet 

att orsaka infektioner 

Arsenik-, bly och 

kvicksilversalter, 

dimetylsulfat, 

cyanider etc. 

Ger skada vid direktkontakt med ämnen. 

Normala riskavstånd <20 meter. 

Nej 

7 Radioaktiva ämnen  Akut skada uppkommer ej vid olycka. Nej 

8 Frätande ämnen Saltsyra, 

svavelsyra, 

natriumhydroxid, 

etc. 

Frätskador med konsekvensavstånd normalt 

0-20 meter.  

Nej 

9 Magnetiska material och 

övriga farliga ämnen 

Asbest, 

gödningsämnen, 

etc. 

Ingen risk för livshotande personskada  Nej 
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Frekvens av olyckor vid transport av farligt gods 

Frekvens av olyckor med transporter av farligt gods beräknas enligt VTI-metoden vilken 

beskrivs i rapporten Farligt gods – riskbedömning vid transport. Indata och valda parametrar i 

beräkningarna hämtas från denna rapport [12]. Nedanstående indata ligger till grund för 

beräkningarna. Längst ned återges resulterande frekvens av olycka vid transport av farligt gods 

Tabell A-2.  

Tabell A-2. Indata och resulterande frekvens av olycka vid transport av farligt gods. 

Variabel Grundscenario: Känslighetsanalys: 

(uppräkning transport FG) 

Studerad sträckas längd [12] 1 km 1 km 

ÅDT år [fordon/dygn] 4000 4000 

ÅDT tung trafik [fordon/dygn] 200 200 

ÅDT fordon med farligt gods [fordon/dygn] 0,14 0,21 

Hastighetsbegränsning [km/h] 50 50 

Bebyggelsemiljö Tätort Tätort 

Gatu-/vägtyp Gata/väg Gata/väg 

Olyckskvot 1,20 1,20 

Andel singelolyckor 0,15 0,15 

Index för olycka med farligt gods 0,3 0,3 

Frekvens av olycka med farligt gods 1,16∙10-4 1,74∙10-4 

 

Värden för ÅDT (Årsmedelsdygntrafik för fordon) i Tabell A-2 är hämtade från Trafikverkets 

webbplats för NVDB i oktober 2021 [13]. Värdena är valda konservativt, det vill säga i ett 

intervall för ÅDT har vi valt det högsta värdet till våra beräkningar. Ingen uppräkning sker 

därför för ökad framtida trafik 

Vid känslighetsanalys avseende antal transporter med farligt gods genomförs en uppräkning av 

antal transporter med farligt gods motsvarande 50 %. 

Frekvensen av olyckor med farligt gods där det sker ett utsläpp beräknas som produkten av 

frekvensen för en olycka med farligt gods och indexet för farligt gods-olycka. Vid olyckor där 

det sker utsläpp av ämne som transporteras i tjockväggig tank reduceras frekvensen med 1/30-

del [12]. 

FÖRDELNING AV ÄMNESKLASSER (ADR-S) 

En målpunktsanalys över området kring aktuell detaljplan har gjords med syfte att identifiera 

möjliga verksamheter som ger upphov till transport av farligt gods. Den resulterade i att vi fann 

en drivmedelsstation vars leveranser av brandfarliga vätskor, ADR-klass 3, utgör en risk för 

aktuellt planområde. 
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Uppgiften om antal transporter baseras på telefonkontakt med kontaktperson för Kopparn 

bensin, oktober 2021.  

I Tabell A-3 nedan presenteras en sammanställning av andel och resulterande antal transporter 

av respektive ämnesklass per år.  

Tabell A-3. Andel transporter av respektive ADR-S klass. 

ADR-klass  Grundscenario 

 

1 Explosiva ämnen och föremål 0 % 

2.1 Brandfarliga gaser 0 % 

2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas 0 % 

2.3 Giftiga gaser 0 % 

3 Brandfarliga vätskor 100 % 

4 Brandfarliga fasta ämnen  0 % 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 0 % 

6 Giftiga och smittfarliga ämnen 0 % 

7 Radioaktiva ämnen 0 % 

8 Frätande ämnen 0 % 

9 Övriga farliga ämnen 0 % 

 

Händelseträdsmetodik – olyckor på väg 

I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av 

händelseträdsmetodik vid olyckor på väg. Händelseträden ser olika ut för respektive ADR-klass 

och redovisas nedan tillsammans med tillhörande antaganden och förutsättningar. 

ADR-S klass 3 - Brandfarliga vätskor 

Tankfordon för brandfarliga vätskor är oftast tunnväggiga och har därmed lägre hållfasthet än 

motsvarande för trycksatta gaser enligt tidigare avsnitt. Gällande brandfarliga vätskor uppstår 

skadliga konsekvenser för människor när vätskan läcker ut och antänds, där det är 

värmestrålningen som har den största betydelsen för konsekvenser för människor. 

Värmestrålningen beror i sin tur på ytan som täcks av den brandfarliga vätskan. Vid en olycka 

som medför utsläpp av brandfarlig vätska är det av stor vikt att den inte kan rinna ut över stora 

ytor och inte i riktning mot bebyggelse.  

Sannolikheterna för utsläppsstorlek i tunnväggiga tankar är enligt nedanstående tabell A-4 [14]. 

Sannolikheten för utsläppsstorlek baseras på ett antagande om att transporterna sker med 

tankbilar med släp. Sannolikheten för antändning antas vara 3,3 % för samtliga pölstorlekar 

[15]. 
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Tabell A-4. Utsläppsstorlek i tunnväggiga tankar vid olycka med ADR-S klass 3. 

Utsläppsstorlek Storlek Sannolikhet Sannolikhet för antändning 

Litet  50 m2 25 % 3,3 % 

Medelstort  200 m2 25 % 3,3 % 

Stort  400 m2 50 % 3,3 % 

 

BILAGA B - KONSEKVENSBERÄKNINGAR: VÄG 

I denna bilaga redovisas de konsekvensberäkningar som ligger till grund för riskanalysen. 

Konsekvens definieras i form av ett konsekvensavstånd inom vilket de människor som befinner 

sig utomhus kan förväntas omkomma. För olycksscenarier vars utredning inte är cirkulär återges 

även den vinkel/andel av cirkeln som krävs för att beräkna konsekvensområdet för respektive 

scenario. 

Samtliga konsekvensavstånd har beräknats utifrån att olyckan inträffar vid vägkant 

närmast området.ADR-S klass 3 – Brandfarlig vätska 

Beräkningar baseras på vedertagna handberäkningsmetoder [16]. 

Bensin är den vanligaste varan av de brandfarliga vätskorna och är betydligt mer lättantändlig 

än exempelvis diesel. Dess fysikaliska egenskaper innebär att risken för antändning av en pöl 

med bensin bedöms vara sannolik. Bensin antas som representativt ämne för Klass 3. 

Nedan listas de förutsättningar/antaganden som ligger till grund för beräkningarna av strålning 

från pölbränderna. 

- När läckage uppstår antänds detta omgående. 

- Hela vätskeytan brinner samtidigt. 

- Väderförhållanden är normala och påverkar ej strålningen, exempelvis antas halvklart 

väder utan regn. 

Den kritiska strålningen ansätts till 15 kW/m2 för varaktighet 1 minut [17]. I denna handling 

förväntas samtliga som befinner sig inom ett område där strålningsnivåerna överstiger detta 

värde omkomma, oaktat exponeringstid. Vid strålningsnivåer lägre än 15 kW/m2 förväntas 

ingen omkomma. Detta är ett konservativt antagande, då personer troligtvis inte exponeras 

under så länge som 1 minut. 

Beräknade konsekvensavstånd återges i nedanstående tabell. Konsekvensavstånden utgår från 

att pölbranden avgränsas till nivå med vägkant.  
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Tabell B-1. Konsekvensavstånd vid olycka med ADR-S-klass 3. 

Utsläppsstorlek Storlek Konsekvensavstånd [meter] 

Litet  50 m2 10 

Medelstort  200 m2 25 

Stort  400 m2 35 

BILAGA C - RISKBERÄKNINGAR 

I följande avsnitt beskrivs hur beräkningarna av individrisk respektive samhällsrisk har 

genomförts. 

Individrisk 

Frekvens av en olycka med farligt gods beräknas längs en sträcka om 1 kilometer som i de flesta 

fall är längre än olycksscenariernas konsekvensavstånd. Frekvensen för respektive 

olycksscenario måste därför korrigeras för detta. Korrigeringen av individrisken görs med 

Pythagoras sats och beskrivs nedan i Figur E-0-1 och Ekvation 1. 

 
Figur E-0-1. Modell för beräkning av frekvensen att en olycka påverkar ett visst avstånd från transportleden. 

 

 
IRx,y,i = fi ∙

2 ∙ √r2 − a2

L
 Ekvation 1 

Variabel Förklaring 

IRx,y,i  Individrisk för olycksscenario. 

𝑓𝑖  Frekvens för olycksscenario (justerad för spridningsvinkel). 

𝐿  Längden på vägsträckan (vanligtvis 1 000 meter). 
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Variabel Förklaring 

𝑟  Konsekvensavstånd. 

𝑎  Avståndet från utsläppskällan. 

𝑥(√𝑟2 − 𝑎2)  Del av vägsträcka som olyckan sker på och påverkar individen på visst avstånd från 

transportled. 

 

 

Samhällsrisk 

I detta avsnitt återges indata för beräkning av samhällsrisknivån. Vid beräkningar av 

samhällsrisknivåer har en vägsträcka om 1 kilometer förbi planområdet studerats [12].  

Persontätheterna längs den 1 kilometer långa sträckningen ansätts i zoner enligt Figur C-1 

nedan.  

 

Figur C-1. Zonindelning längs den 1 kilmoteter långa sträckningen förbi planområdet.
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Beskrivning av den planerade bebyggelsen och bebyggelse i angränsade områden återges i 

områdesbeskrivningen i kapitel 2. I Tabell C-1 nedan sammanställs de persontätheter som 

ansätts i respektive zon. 

 

Tabell C-1. Persontätheter i respektive zon längs Södra Ringvägen och Stallängsvägen. 

  Område norr om Södra Ringvägen och 

Väster om Stallängsvägen 

Område söder om Södra Ringvägen och 

öster om Stallängsvägen 

Zon 1  0–10 meter 0–10 meter 

Karaktär Grönytor/parkering/GC-väg, 

villatomt 

Grönytor/parkering/GC-väg, 

villatomt 

Persontäthet [pers./km2] 0 0 

Zon 2 10–40 meter 10–40 meter 

Karaktär Grönytor/natur (längs Södra 

Ringvägen), villabebyggelse 

(längs Stallängsvägen) 

Parkering (längs Södra 

Ringvägen), villabebyggelse och 

flerbostadshus (längs 

Stallängsvägen) 

Persontäthet [pers./km2] 2000 2000 

 

Persontätheten kring detaljplan för Stensiken 1 mfl. har uppskattats med stöd av 

typbebyggelsens utformning i området och en jämförelse med SKR:s publikation för täthetsmått 

för kollektivtrafiken [11]. För områdena med bebyggelse (zon 2, 10–40 meter från vägarna med 

farligt gods) har vi uppskattat att persontätheten är 40 personer per hektar, vilket är det övre 

värdet i ett intervall för detta typområde. För områden i zon 2 utan bebyggelse har vi antagit 

persontätheten 0. Vidare har vi antagit att dessa två olika områden utgör ungefär hälften av 

sträckan vardera. Som indata till beräkningarna får vi då persontätheten 20 personer per hektar, 

vilket är det som framgår av tabell C-1.   

Viktning av persontäthet 

Personer som bor och/eller arbetar inom ett område befinner sig inte konstant inom detta 

område. Detta har beaktats i den kvantitativa bedömningen. Av boende antas 100% av personer 

befinna sig i området mellan kl. 17-07 och 20% mellan kl. 07-17. Detta medför en genomsnittlig 

närvaro om 67% över tid. 

PERSONER INOMHUS RESPEKTIVE UTOMHUS 

Personer som befinner sig i den studerande kvadratkilometern är antingen helt oskyddade mot 

olyckor som kan ske på de studerade riskkällorna eller skyddade i olika utsträckning. Detta 

beror på huruvida personerna som riskerar att påverkas är fritt exponerade för potentiella 

konsekvenser som kan inträffa eller ifall det finns någon form av barriär mellan olycksplatsen 

och personerna. Beroende på vilken olycka som inträffar kan konsekvenser variera kraftigt. På 

grund av detta varierar även effekten av barriärer beroende på vilken typ av olycka som 

inträffar. [18] 
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En typ av barriär som kan skydda personer i det studerade området är fysiska barriärer. För en 

person som är utomhus kan t.ex. en byggnad utgöra en fysisk barriär som reducerar 

konsekvensens påverkan. En byggnad kan också fungera som en fysisk barriär för personer som 

befinner sig inuti byggnaden. [18] 

I händelse av en olycka kommer en viss andel av personerna i konsekvensområdet att befinna 

sig inomhus, medan andra befinner sig utomhus. Av personerna som befinner sig utomhus är en 

andel delvis skyddade av fysiska barriärer som beskrivits ovan, medan andra är fritt exponerade. 

I denna riskbedömning har hänsyn tagits till den skyddande effekt som uppkommer av att 

personer som befinner sig inomhus när det gäller brandfarliga och giftiga gaser (ämnesklass 2.1 

och 2.3) för det undersökta området.  

I beräkningarna förutsätts att olyckor som härrör från gaser påverkar personer som befinner sig 

inomhus med 10 % av den konsekvens som påverkar personer som befinner sig fritt exponerade 

utomhus. Om friskluftsintag placeras högt eller på skyddat läge från riskkällorna ökar den 

riskreducerande effekten av att befinna sig inomhus. I beräkningarna har ingen annan hänsyn 

tagits till att personer befinner sig inomhus och samtliga inom det studerade området antas 

således befinna sig utomhus, fritt exponerade för olyckor inom övriga ämnesklasser. [18] [19] 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/21 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om ansökan om 
folkhälsomedel 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om folkhälsomedel enligt förvaltningens 
upprättade förslag. 

Ärendet 
Elevhälsan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 34 000 
kronor för rePULSE®, som är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och 
träning av sociala färdigheter. 

Förhoppningen är att samtliga kuratorer inom nämndens verksamhet ska ta del av utbildningen 
och därigenom ha ett konkret arbetsverktyg i mötet med elever som har svårigheter i det sociala 
samspelet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock syftar ansökan till att ge alla kuratorer inom 
nämndens verksamhet samma utbildning för att sedan kunna ha ett gemensamt arbetsverktyg att 
utgå ifrån i arbetet med elever som har svårigheter i det sociala samspelet. Detta bidrar till att 
stärka likvärdigheten för eleverna i Tidaholms skolor och arbetssättet kan anpassas utefter olika 
åldrar och mognadsnivåer. 

Ärendet ligger i linje med artikel 29 i barnkonventionen där det bland annat framgår att skolan ska 
hjälpa barn att utveckla sina fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om folkhälsomedel, kurator Rebecca Andersson, 2022-01-13. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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Ärendenummer: #2105 | Inskickat av: Tidaholms kommun (REBECCA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2022-01-13 11:30Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
34000

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #2105 | Inskickat av: Tidaholms kommun (REBECCA ANDERSSON) (signerad) | 2022-

01-13 11:30

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

rePULSE® är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av 
sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring 
tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre 
rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE® får man kunskap och självkännedom 
som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser.

Vi som kuratorer arbetar dagligen med sociala färdigheter och möter elever med bristande 
impulskontroll nästan dagligen. Vi ser en stor vinst i att kunna använda en manualbaserad 
metod för att möta dessa elever. Det finns ett stort värde i att hela kuratorsgruppen får denna 
utbildning, utifrån likvärdighet för eleverna i Tidaholms skolor.

Vad är syftet med satsningen ?

Syftet är att vi kuratorer ska kunna ha ett konkret arbetsverktyg i mötet med elever. Fördelen 
med rePULSE® är att det kan anpassas utefter olika åldrar och mognadsnivåer.
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Ärendenummer: #2105 | Inskickat av: Tidaholms kommun (REBECCA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2022-01-13 11:30Sida  av 2 3

Vad är målet med satsningen ?

Att ha en mer strukturerad arbetsmetod att utgå ifrån i arbetet med elever som har svårigheter i 
det sociala samspelet.

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Efter genomgången utbildning kan metoden implementeras i verksamheten omgående. Vi ser 
att detta är en utbildning som kommer att användas fortlöpande både i ärenden som når oss via 
kuratorssamtal men även för elever i exempelvis kränkningsärenden.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

För elever med sociala svårigheter, från F-klass till gymnasiet.

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Vår ansökan gäller den totala kostanden för rePULSE® för fem kuratorer, 34000 kr exkl moms 
(6800kr per person)

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Vi ser att satsningen kopplas till alla tre områden.

Att tidigt upptäcka och kunna hjälpa elever med impulskontroll och socialt samspel kommer att 
gynna skolgången och individens liv.

Med ett mer utvecklat socialt samspel kommer man att förebygga psykisk hälsa.

Med färre misslyckande i det sociala samspelet kommer elever få ett mer aktivt och delaktigt liv, 
både i skolan och på fritiden.

2. Sökande
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Ärendenummer: #2105 | Inskickat av: Tidaholms kommun (REBECCA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2022-01-13 11:30Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0502-606810

 E-postadress
Rebecca.andersson@tidaholm.se

 För- & Efternamn
REBECCA ANDERSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
522 83 Tidaholm

 Adress
Torggatan 26a

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms kommun

Sökande

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

REBECCA ANDERSSONNamn: 
198703265903Person ID: 

2022-01-13 11:30Datum: 
E31FE87E6AD4C5EC8B1CD3A8050B68248BA26936Signerad checksumma: 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-01-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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