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Ämne: Avsägelse från Putte Grötting som nämndeman
Från: Anneva Karlsson
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-12-27 10:44:25

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: grotting17878@gmail.com <grotting17878@gmail.com>
Skickat: den 15 december 2021 19:35
Till: Anneva Karlsson <Anneva.Karlsson@saffle.se>
Ämne: Nämndemannaskap

Hej Anneva!

Efter att ordentligt ha satt mig in omfattningen av att vara nämndeman har 
jag beslutat mig för att avstå uppdraget.

Mvh
Putte

Skickat från min iPhone
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 10 Dnr KS/2021:283 

Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Ärendebeskrivning 
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina styrdokument. 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 2017 och är i behov av 
att revideras. Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna är av stor vikt för 
verksamheten och en förutsättning för enhetlighet i organisationen. Det bidrar även 
till att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar samt 
minska sårbarheten vid exempelvis nyanställningar, sjukdom osv. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 155, 2021-12-13. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-02. 
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
dokument- och ärendehantering. 
 
 
__________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 155 Dnr KS/2021:283 

Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Ärendebeskrivning 
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina styrdokument. 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 2017 och är i behov av 
att revideras. Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna är av stor vikt för 
verksamheten och en förutsättning för enhetlighet i organisationen. Det bidrar även 
till att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar samt 
minska sårbarheten vid exempelvis nyanställningar, sjukdom osv. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-02. 
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för dokument- och ärendehantering. 
 
 
__________________ 
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Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Sammanfattning 
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina 
styrdokument. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 
2017 och är i behov av att revideras. Kommunledningskontoret anser att 
riktlinjerna är av stor vikt för verksamheten och en förutsättning för 
enhetlighet i organisationen. Det bidrar även till att säkerställa en rättssäker 
och effektiv hantering av allmänna handlingar samt minska sårbarheten vid 
exempelvis nyanställningar, sjukdom osv. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering. 

Bakgrund 
Nuvarande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige 21 juni 2017 och 
behöver revideras. 

Ärendets beredning 
Kommunledningskontoret har i samråd med kommunens 
nämndsekreterargrupp berett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att riktlinjer och rutiner är av stor vikt för 
verksamheten och en förutsättning för enhetlighet i organisationen. Det 
bidrar även till att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av 
allmänna handlingar samt minska sårbarheten vid exempelvis 
nyanställningar, sjukdom osv. 
Riktlinjerna är utarbetade efter gällande lagar och föreskrifter på området. 
Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna ger vägledning i den 
generella ärende- och dokumenthanteringen samt hur den generella 
nämnadministrativa processen i Säffle kommun ska fungera. Beroende på 
handlingars art och andra lagkrav får nämnder och bolag göra avsteg från 
processen, om så krävs.  
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Konsekvenser 
Riktlinjerna bidrar till att allmänna handlingar behandlas på ett rättssäkert, 
effektivt och enhetligt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
dokument- och ärendehantering. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag



 
Sida 
1(21) 

Datum 
2021-11-26 

Beteckning 
  

 
 

Godkänd/ansvarig 
 

Utgåva 
 

 

Riktlinjer för dokument- och  
ärendehantering i Säffle kommun 

 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
2 

Sammanfattning 
För att säkerställa en inom kommunkoncernen gemensam, effektiv och 
rättssäker hantering av koncernens handlingar och ärenden behövs riktlinjer 
för dokument- och ärendehantering. Detta dokument ger vägledning i den 
generella ärende- och dokumenthanteringen samt hur den generella 
nämnadministrativa processen i Säffle kommun ska fungera. 
 
Beroende på handlingars art och andra lagkrav får nämnder och bolag göra 
avsteg från processen, om så krävs. 
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1 Offentlighetsprincipen 
Grunden för kommunens dokumenthantering utgörs av 
offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av 
allmänna offentliga handlingar i syfte att garantera rättssäkerhet och 
effektivitet samt främja allmänhetens förtroende för myndigheter. För att 
kunna uppfylla de krav som offentlighetsprincipen ställer krävs väl 
fungerande rutiner för hantering av kommunens handlingar. 
1.1 Syfte 
Syftet med riktlinjerna för dokument- och ärendehantering är att anställda 
samt förtroendevalda ska veta hur de ska hantera handlingar inom 
kommunen. Genom att arbeta efter och följa riktlinjerna säkerställs rutiner 
för hantering av dokument, vilket är ett led i kommunens kvalitetsarbete. 
1.2 Omfattning 
Riktlinjerna omfattar kommunens samtliga nämnder och bolag då varje 
nämnd/bolag enligt tryckfrihetsförordningen (TF) betraktas som en egen 
myndighet. 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
6 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Den kommunala nämndadministrativa processen innefattar flera 
delprocesser: 
 

- Registrering av allmänna handlingar 
- Beredning av ärenden 
- Sammanträdesadministration 
- Arkivering 

 
Processen berör ett flertal roller i kommunen: registrator, nämndsekreterare, 
förvaltningschef, handläggare, arkivarie och förtroendevalda.  
 
Detta styrdokument syftar till att reglera rutinerna kring detta arbete för att 
uppnå en totalt sett effektiv och enhetlig nämndadministration.  
 
Dokumentet avslutas med två avsnitt som behandlar offentlighetsprincipens 
omfattning och vad som är en allmän handling. 
 

2.2 Kommunal nämndadministration 
Ärendegången i den nämndadministrativa processens kan delas in i följande 
moment: 

 
 
Dessa delmoment är länkar i ett flöde, en process som upprepas regelbundet 
i varje nämnd. Varje enskild del måste fungera för att administrationen som 
helhet skall bli effektiv. En förutsättning för en sammantaget effektiv 
nämndadministration är också att kommunen uppfyller de grundläggande 
rättsliga kraven samt på ett rationellt sätt organiserar arbetet och utnyttjar 
IT–stödet i kommunens dokument- och ärende-hanteringssystem.  
 
Dessa riktlinjer omfattar samtliga dessa perspektiv på den kommunala 
nämndadministrationen: det juridiska, det organisatoriska och det tekniska 
perspektivet. Dokumentet är en instruktion för hur ärendeflödet i 
kommunens nämnder och förvaltningar ska se ut och bygger på ett 
standardförfarande som ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag. 
 
Ärendeprocessen som beskrivs ska ses som ett stöd till de anställdas och 
förtroendevaldas arbetssätt så att dokument- och ärendehanteringssystemet 
och IT-tekniken kan utnyttjas på bästa sätt.  
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Målet är att invånarnas insyn i den kommunala verksamheten ska stärkas 
samt att effektiviteten och produktiviteten i informations- och 
ärendehanteringen ska öka. 
 

3 Posthantering 
Rutinerna för posthantering ska uppfylla följande krav: 

- Alla handlingar som är av betydelse för verksamheten ska registreras  
- Utgående, inkommande eller upprättade handlingar ska registreras i 

kommunens dokument- och ärendehanteringssystem  
- Handlingar av ringa betydelse får gallras direkt enligt fullmäktiges 

gallringsplan 
- Alla inkommande handlingar ska lämnas till ansvarig handläggare så 

snart som möjligt och får inte lämnas utan åtgärd  
För varje nämnd och bolag finns en eller flera registratorer diarieför.   
Om det i dokumenthanteringsplanen framgår att handlingarna ska registreras 
eller förvaras på annat sätt behöver inte handlingarna registreras i diariet. 
3.1 Postöppning och fördelning av post 
All inkommande post, såväl fysisk post, e-post och fax ska öppnas så fort 
som möjligt, detta innebär samma vardag som den kommer in. Detta gäller 
även för personadresserad post då det annars finns risk att post som 
innehåller allmänna handlingar förblir oöppnad.  
Den inkommande posten sorteras varje dag av postavdelningen som sedan 
fördelar den på respektive enhet. Fördelningen av posten sker så snart som 
möjligt som posten har inkommit till kommunen och handläggare ska helst 
kunna ta del av posten samma dag som den kommit in. 
3.2 Personadresserad post 
Personadresserad post får inte öppnas av andra utan medgivande från den 
som posten ställts till. Varje anställd ska därför regelmässigt lämna ett 
skriftligt medgivande så att andra kan öppna posten t.ex. vid sjukdom, 
semester eller då den anställde av annan anledning själv inte öppnar posten. 
Vid behov kan samma ordning tillämpas för de förtroendevalda, till exempel 
kommunalråd, ordföranden m.fl., så att inte heller deras post förblir 
oöppnad. 
3.3 SMS, MMS och sociala medier 
Det är endast nödvändigt att diarieföra SMS, MMS eller information från 
sociala medier om informationen är av vikt för verksamheten  
(OSL 5 kap 1 §). 
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4 Registrering av allmänna handlingar 
Bestämmelser om registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- 
och sekretesslagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen. 
4.1 Registrering och ordning av allmänna handlingar 
Syftet med registrering av allmänna handlingar handlar främst om 
allmänhetens intresse och rätt till insyn och kontroll av den offentliga 
verksamheten. Den allmänna handlingen måste enkelt kunna sökas fram och 
hittas. 
Exempel på handlingar som är av betydelse för verksamheten och som ska 
registreras eller hållas ordnade på annat sätt: 

- Inkommande handlingar från myndigheter, organisationer och 
allmänhet som kan leda till beslut, yttrande eller annan åtgärd 

- Upprättade och utgående handlingar till myndigheter, organisationer 
och allmänhet 

- Beslut av nämnd och kommunfullmäktige 
- Kontrakt och avtal 
- Vissa projekthandlingar såsom rapporter och slutredovisning  
- Skrivelser från fackliga parter 
- Styrdokument 

4.2 Sekretessbelagda handlingar 
Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål 
(OSL 5:1). Undantag från denna registreringsskyldighet finns bland annat i 
offentlighets- och sekretessförordningen när det gäller handlingar som ingår 
i socialtjänstens personakter samt handlingar som ingår i patientjournaler 
inom hälso- och sjukvården.  
För anbudshandlingar i en upphandling gäller också särskilda regler om 
registrering. Registreringsskyldigheten inträder först vid den tidpunkt som 
bestämts för öppnandet av anbuden då de blir inkomna och allmänna. 
4.3 Registrering  
Alla ärenden som behandlas i nämnd eller bolag ska diarieföras.  
4.3.1 Ärendemening 
Ärendets innehåll ska redovisas i en kort sammanfattande rubrik. Av 
rubriken ska det gå att förstå vad ärendet handlar och förkortningar, 
fackspråk och interna uttryck ska om möjligt undvikas. 
4.3.2 Ärendekort 
Varje ärende har ett ärendekort i ärendehanteringssystemet. På ärendekortet 
framgår diarienummer, ärendetyp, vem/vilka som är ansvariga handläggare, 
om det finns en motpart/avsändare till ärendet samt om ärendet berörs av 
sekretess eller GDPR. 
4.3.3 Aktomslag 
Varje ärende har ett aktomslag där alla fysiska handlingar i ärendet förvaras. 
Oavsett om ett ärende löper under flera år, skall de handlingar som hör till 
ärendet förvaras i samma akt och akten ska sorteras på det år ärende 
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påbörjades. Handläggare ska endast arbeta med kopior, digitalt eller i fysiskt 
form. Akten ska förvaras i brandsäkert arkiv. För att förenkla återsökning 
förvaras akterna per årgång och diarienummerordning. 
4.3.4 Expediering och avslut av ärenden 
Expediering innebär att ett beslut skickas till den eller de som är berörda av 
det. Beslut som tas av de politiska nämnderna och kommunfullmäktige 
expedieras av sekreteraren och i förekommande fall till tredje part av 
handläggaren själv. Beslut som tas av handläggaren expedieras av 
handläggaren själv. Det skall framgå av protokollet/beslutet till vem/vilka 
ärendet har expedierats till. 
Ärenden som är klara ska avslutas. Registrator ansvarar för att akten gallras 
och är komplett i samråd med handläggaren innan den avslutas.   
4.3.5 Meddelande om inkommen handling 
Om en privatperson, förening eller liknande lämnar ett ärende till Säffle 
kommun ska/bör en bekräftelse skickas om att ärendet mottagits, vem som 
handlägger det samt kontaktuppgifter till handläggaren. 
4.4 Undantag från registreringsskyldigheten 
Det viktigaste undantaget från huvudregeln om att allmänna handlingar ska 
registreras är att de hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa 
om handlingarna har kommit in eller upprättats hos myndigheten. 
Ytterligare ett undantag från huvudregeln om att allmänna handlingar ska 
registreras är handlingar som uppenbart är av ringa betydelse för 
myndighetens verksamhet ej behöver registreras. Gallringsbeslut för denna 
typ av handlingar är tagna av kommunfullmäktige § 169 den 28 oktober 
2013. Handlingar av den typen behöver varken registreras eller hållas 
ordnade.  
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5 Beredning 
Respektive förvaltningschef har ett ansvar för att följa och hålla sig 
informerad om vilka ärenden som är aktuella inom respektive förvaltning. 
Se flödesschema i avsnitt 10 för hantering av allmänna ärenden till 
nämnd/styrelse/kommunfullmäktige. 
5.1 Bevakning av remisstid 
Handläggaren bevakar själv remisstider och begär själv eventuell 
förlängning av remisstiden som meddelas registratorn. 
5.2 Dokumentation i ett ärende 
Allt som är av vikt för att styrelsen/nämnden ska kunna fatta beslut i ärendet 
så ska relevanta beslutsunderlag finnas. Det är svårt att generellt ange vilka 
handlingar som ska ingå i ett ärende, eftersom ärenden ser så olika ut.  
Ett tips kan vara att handläggaren ställer sig frågan om en medborgare kan 
uppfatta händelseförloppet i ärendet. Svaret på den frågan ger handläggaren 
vägledning för om ärendet är väl dokumenterat eller inte. 
5.3 Tjänsteskrivelsens utformning 
Handläggaren ska när ärendet är färdigberett upprätta en tjänsteskrivelse som 
kan ligga till grund för beslut.  
Handläggaren ansvarar för att tjänsteskrivelsen innehåller en bra rubrik, 
vilken instans som ska fatta det slutliga beslutet, kort sammanfattning av 
ärendet, förslag till beslut och en sammanställning över till vem/vilka beslut i 
ärendet ska expedieras. I tjänsteskrivelsen ska handläggaren klart ange de 
handlingar som nämnden ska ha som sitt beslutsunderlag.  
Ärendet kan ibland vara så komplext att en hänvisning i förvaltningens 
förslag till beslut är nödvändigt för att man ska kunna förstå beslutets hela 
innebörd. Även i dessa fall bör dock ambitionen vara att det direkt av 
beslutstexten framgår beslutets huvudsakliga innebörd.  
5.4 Inlämning av beslutsunderlag 
Handläggare kan innan stoppdatum själva anmäla handlingar till kommande 
möte i dokument- och ärendehanteringssystemet. Stopptiden infaller som 
regel en vecka innan mötet i samband med att kallelsen ska skickas.  
Detta är avgörande för en effektiv ärendehantering, god arbetsmiljö och ökad 
rättssäkerhet.  
Handläggaren meddelar även nämndsekreteraren om ärendet kräver 
omedelbar justering. 

5.5 Kvalitetsgranskning 
Det är förvaltningschefen och nämndsekreteraren som ansvarar för kvaliteten 
på innehållet i beslutsunderlagen. 

6 Kallelse med föredragningslista 
6.1 Utformning 
Ordföranden ansvarar för kallelsen. Möte för förberedelse och fastställande 
av föredragningslista sker enligt rutiner som varje nämnd och förvaltning 
beslutar. Kallelse till sammanträde skickas med e-post till ledamöter och 
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ersättare i respektive nämnd eller bolag. I Säffle kommun distribueras 
möteshandlingar digitalt.  
Föredragningslistan ska innehålla rubrik på de ärenden som ska behandlas. 
Beslutsförslagen från tidigare instans redovisas i föredragningslistan med 
paragrafnummer. I föredragningslistan till nämnd ska även ärendets 
slutinstans framgå. 
Föredragningslistan till nämnd ska innehålla följande obligatoriska punkter: 

- Val av protokolljusterare 
- Fastställande av dagens föredragningslista 
- Anmälan av beslut fattade enligt xx delegeringsordning 
- Anmälda handlingar 

Av föredragningslistan ska framgå vem som är ordförande respektive 
sekreterare. 

6.2 Inkallelse av ersättare 
Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska han/hon själv ta 
kontakt med sin ersättare eller med partiet för att se till att partiet blir 
representerat på sammanträdet. Kanslienheten ansvarar för att en uppdaterad 
matrikel finns att tillgå där ordinarie respektive ersättare i de politiska 
organen framgår. 
Detta gäller dock inte för kommunfullmäktiges sammanträden där 
kanslienheten ansvarar för att kalla in ersättare. Ordinarie ledamot som inte 
kan närvara vid ett sammanträde kontaktar kanslienheten som kallar in 
ersättare. 
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7 Sammanträdet 
7.1 Protokollet 
Protokollföring av ett ärende ska delas in på följande sätt: 

- Ärendemening 
- Ärendebeskrivning 
- Beslutsunderlag 
- Jäv 
- Yrkanden/Förslag till beslut på sammanträdet 
- Beslutsgång 
- Omröstning 
- Beslut 
- Reservation 
- Protokollsanteckning 
- Utdrag till 

Ordföranden ansvarar för protokollets utformning.  
Ledamöter som under sammanträdet anmält att de skriftligen vill reservera 
sig mot ett beslut bör om möjligt lämna in reservationen i anslutning till 
sammanträdet. Den som reserverar sig mot ett beslut har dock alltid 
möjlighet att välja att lämna in sin reservationsskrivelse före protokollets 
justering. Detsamma gäller om en protokollsanteckning vill lämnas. 
7.2 Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det är 
varje delegats ansvar att detta görs. Tiden för överklagande av beslutet 
(genom laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt 
då tillkännagivande om justering gjorts på kommunens anslagstavla av 
protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes. 
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, t.ex. bygglov, 
miljötillsyn m.fl. räknas dock klagotiden från den tidpunkt som den 
sökande/klagande tagit del av beslutet. Även beslut som fattats med stöd av 
bestämmelserna om vidaredelegering skall anmälas till nämnden. 
Nämnderna har ansvar för delegationsordningen. Kommunallagen kräver att 
delegationsbesluten skall anmälas till nämnden. Nämnden kan, med eller 
utan motivering, när som helst återkalla rätt till en delegat att fatta beslut på 
delegation, dock aldrig ändra eller upphäva själva beslutet. 
Nämnden ska vid sammanträden, i samband med utskick av kallelse få ta del 
av en lista över de delegationsbeslut som tjänstemännen fattat under tiden 
från det föregående sammanträdet. 
7.2.1 Protokollföring av redovisning av delegationsbeslut 
Protokollföring av anmälan av delegationsbeslut ska ske med hänsyn till 
reglerna för hur beslut kan överklagas. Det skall vara möjligt att i efterhand 
kunna fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett visst 
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sammanträde. Detta gäller beslut som överklagas med stöd av 
kommunallagen (laglighetsprövning).  
Redovisningen bör också vara så utformad att intresserade med hjälp av 
ärendemening, diarienummer eller annat kan ta reda på själva beslutet.  
Den paragraf som behandlar redovisningen över fattade delegationsbeslut 
ska inte avslutas med en beslutsmening som innebär att nämnden godkänner 
delegationsbesluten. Beslutanderätten har ju genom delegering överlåtits på 
delegaten. Anmälan innebär följaktligen inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegationsbesluten. Däremot ska nämnden ta del av anmälan. 
7.3 Information och anmälda handlingar 
Rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och 
uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer i 
protokollet. Föredragande kan dock lämna information, muntligt eller 
skriftligt, utan att detta protokollförs, om informationen varken förutsätter 
eller resulterar i något beslut vid sammanträdet. Kursinbjudningar och 
cirkulär ska exempelvis inte protokollföras om det inte föranleder någon 
form av deltagande eller åtgärd.  
Utredningar och dylikt från andra nämnder som mottagits för kännedom ska 
anmälas om det från avsändaren finns önskemål om att få verifierat att 
nämnden har tagit del av handlingen. Anmälan av sådana handlingar samlas i 
en gemensam paragraf under rubriken ”Anmälda handlingar”.   
7.4 Extra ärenden 
En mängd extra ärenden som väcks på sammanträdena kan tyda på dålig 
planering hos såväl ordföranden som förvaltningen och leda till bristande 
effektivitet i nämndadministrationen. I förlängningen kan de extra ärendena 
också påverka den lokala demokratin negativt eftersom de förtroendevalda 
då förhindras att bereda ärenden i sina politiska grupper. Det är primärt 
ordförandens uppgift att i samarbete med förvaltningen försöka begränsa 
antalet extra ärenden. 
Ledamöterna i nämnden bör sträva efter att direkt med 
förvaltningschefen/VD ta upp påpekanden som kommit dem för kännedom i 
vardagen. Det är därför inte lämpligt att avvakta med frågor som kan klassas 
som ren verkställighet till nämndsammanträdet och där initiera dem som 
formella ärenden. I de fall kontakten med förvaltningschefen utanför 
sammanträdet inte ger den förtroendevalde önskvärt resultat bör den 
förtroendevalde i andra hand ta kontakt med ordföranden. Om inte heller 
denna kontakt resulterar i önskvärda åtgärder bör den förtroendevalde först i 
tredje hand pröva att initiera ärendet på nämndsammanträdet. 
Eventuella extra ärenden bör väckas vid sammanträdets början när 
föredragningslistan fastställs. En ledamot får dock även väcka nya ärenden 
efter det att föredragningslistan har fastställts. 
Behandlingen av extra ärenden kan innebära att nämnden genom 
majoritetsbeslut beslutar att ärendet inte skall tas upp till behandling eller att 
nämnden avgör ärendet i sak. Ett ytterligare alternativ är att ärendet, i de fall 
det skall beredas av utskott eller förvaltningen, överlämnas till något av 
dessa organ för beredning. 
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7.5 Justering av protokollet 
Ordföranden meddelar, efter samråd med sekreteraren, tid och plats för 
justering av protokollet. Ett protokoll ska så snart som möjligt justeras, dock 
senast 14 dagar efter sammanträdet har ägt rum (KL). Det bör dock vara en 
ambition i att protokollet ska kunna justeras inom några få dagar från 
sammanträdet om rutinerna i dessa riktlinjer följs. 
Justerarna ska skriva under protokollets första sida samt även signera varje 
sida i protokollet om inte protokollet signeras digitalt. 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå 
var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. 
7.5.1 Omedelbar justering 
Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten, innan 
sammanträdet avslutas, redovisas skriftligt eller om detta inte är möjligt, 
läsas upp av ordföranden. Om förslaget godkänns, tillfrågas nämnden om 
paragrafen kan förklaras omedelbart justerad. Beslut om omedelbar justering 
ska framgå av protokollsparagrafen. Paragrafen ska undertecknas av 
ordföranden och justeraren/justerarna under eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet. Om paragrafen inte kan justeras samma dag ska den justeras 
senast påföljande dag. I annat fall kan inte uttrycket "omedelbar justering" 
anses uppfyllt.  
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8 Beslutsregistrering och expediering 
Beslutet registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet/diariet. 
Beslut ska expedieras till berörda så snart som möjligt efter det att 
protokollet justerats. Det framgår i protokollet vilka som ska ha 
protokollsutdrag. Vid expediering av beslut ska utöver beslutsparagrafen i 
förekommande fall övriga handlingar som hör till beslutet bifogas. 

9 Arkivering och gallring 
Arkivläggning/gallring ska ske enligt utfärdade dokumenthanteringsplaner. 
Närmare bestämmelser om arkivering och gallring återfinns i kommunens 
föreskrifter för arkivvård. 
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10 Hantering av allmänna ärenden till 
nämnd/styrelse/kommunfullmäktige 

Flödesschema för hantering av allmänna ärenden till 
styrelse/nämnd/fullmäktige 

Aktivitet Ansvarig 
Registratorn meddelas när ett ärende 
ska skapas. 

Handläggare 

Ett ärende läggs upp i diariet Registrator 
Handläggaren får meddelande med 
diarienummer via e-post från 
ärendehanteringssystemet. 

Registrator 

Bevakning av remisstid vid externa 
remisser och begäran om eventuell 
förlängning 

Handläggaren 

Ett tjänsteyttrande skapas, enligt mall i 
Word, som ett arbetsdokument på 
ärendet 

Handläggaren 

Aktuella handlingar i ärendet  ska 
senast på stoppdatum anmälas till 
aktuellt sammanträde 

Handläggaren 

Kallelse/dagordning skapas Nämndsekreteraren 
Ordförandeberedning Nämndsekreterare 

Ordförande, vice ordförande 
Förvaltningschef 

Kallelse skickas med e-post till de  
föredragande och de förtroendevalda i 
arbetsutskottet 

Nämndsekreteraren 

Föredragningslista och handlingar 
distribueras digitalt till berörda 

Nämndsekreteraren 

Arbetsutskottet sammanträder 
Politisk beredning av ärendena inför 
nämndbehandling med protokollföring 
Beslut i vissa ärenden på delegation 

Ordförande 
Nämndsekreterare 

Protokoll skapas  Nämndsekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag registreras och 
expedieras till berörda 

Nämndsekreterare/I förekommande fall 
av handläggaren 

Beslut i protokoll verkställs Handläggare 
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Styrelse/nämnd  
Kallelse med handlingar för nämndens 
sammanträde skapas och skickas ut 

Nämndsekreterare 

Sammanträde Ordförande 
Nämndsekreterare 

Protokoll skapas  Nämndsekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag registreras och 
expedieras till berörda 

Nämndsekreterare 

Beslut i protokoll verkställs Handläggare 
Kommunfullmäktige  
Kallelse med handlingar skapas och 
skickas ut 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Kungörelsen anslås på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Annonsering i lokaltidning Kommunfullmäktiges sekreterare i 
samråd med ordförande 

Kommunfullmäktige sammanträder Ordförande 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

Protokoll skapas  Kommunfullmäktiges sekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Protokollsutdrag registreras och beslut 
expedieras till berörda 

Kommunfullmäktiges sekreterare/ I 
förekommande fall av handläggaren 

Beslut i protokoll verkställs. Handläggare 
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11 Vad är en allmän handling? 
I tryckfrihetsförordningen (1949:105) - TF - definieras vad som är en allmän 
handling. En handling definieras som alla former av informationsbärare, det 
vill säga inte bara skrivna pappersdokument utan även elektroniska 
handlingar, kartor, ljud- och filmupptagningar samt dataupptagningar. En 
handling definieras som allmän om den förvaras hos myndigheten, har 
inkommit till myndigheten eller har upprättats där. 
Handlingar kan delas in i följande kategorier: 

 
 
11.1 Förvarad hos myndigheten 
Det första kriteriet för om en handling ska anses som allmän är således att 
den förvaras hos myndigheten det vill säga handlingen finns i myndighetens 
lokaler och är upprättad eller inkommen. Med myndighetens lokaler avses 
alla enheter där myndighetens verksamhet bedrivs; till exempel 
kommunkontor, skolor, äldreboende osv.  
Handlingarna kan dock anses vara förvarade hos myndigheten även om de 
inte fysiskt finns i lokalerna. Det kan hända om handlingarna är utlånade, 
finns hemma hos en politiker eller tjänsteman eller om en konsult utför ett 
uppdrag åt kommunen och har hand om viss dokumentation som rör 
uppdraget. Post som lämnas till förtroendevalda som gäller interna 
partipolitiska frågor är dock inte allmänna handlingar. 
Om myndigheten lämnat handlingar till någon för teknisk bearbetning eller 
lagring anses även dessa handlingar som förvarade hos myndigheten som 
lämnat dem. 
11.2 Inkommen handling 
En handling anses som inkommen till myndigheten så fort den kommit med 
posten, fax, e-posten, genom SMS eller överlämnats till någon representant 
för myndigheten. En handling behöver alltså inte vara diarieförd för att bli 
betraktad som allmän. En handling kan således också bli allmän redan innan 
den fysiskt anlänt till myndigheten, till exempel om en politiker eller 
tjänsteman får post hemskickad som rör myndighetens verksamhet. Anbud 
och likande anses inte vara inkomna förrän den tidpunkt som bestäms för 
öppnandet. Anbuden är sedan sekretessbelagda till dess att avtal träffats eller 
ärendet behandlats. 
11.3 Upprättad handling 
En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende den 
tillhör har slutbehandlats hos myndigheten. Utgående handlingar anses som 

Handling

Allmän
ARKIVERAS

Offentlig Hemlig 
(sekretesskyddad)

Ej allmän
GALLRAS
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allmänna så snart de har skickats utanför myndigheten. En handling som inte 
tillhör ett specifikt ärende och som inte expedieras betraktas som allmän så 
snart den har färdigställts, det vill säga när den som är behörig godkänt 
innehållet eller undertecknat handlingen. Det är viktigt att notera att 
handlingar som skickats till en verksamhet som är organiserad under en 
annan nämnd så anses handlingen som expedierad det vill säga allmän. 
Diarier, journaler och register som uppdateras fortlöpande är upprättade och 
allmänna så snart som anteckningar börjar göras och uppgifter registreras i 
systemen. 
11.3.1 Protokoll med handlingar 
Regeln om justerade protokoll kan ofta tillämpas på handlingar som tillhör 
ett kommunalt ärende. Handlingarna klassas då som upprättade när 
myndighetens protokoll är justerat, det vill säga redan innan beslutet har 
expedierats. Ett protokoll med beslutsunderlag i form av en tjänsteskrivelse 
klassas då som upprättade när protokollet har justerats. Om beslutanderätten 
i ärendet är delegerat till ett utskott eller en tjänsteman blir handlingarna på 
motsvarande sätt upprättade och därmed allmänna när utskottets protokoll 
justerats eller tjänstemannen undertecknat sitt delegeringsbeslut. 
11.3.2 Arbetsmaterial 
Arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan 
ärendet avslutats, tas om hand för arkivering. Detta gäller även om 
handlingarna inte innehåller någon information som är viktig för ärendet. 
Det är därför av stor vikt att handläggaren rensar bort sådana handlingar från 
ärendet innan det arkiveras.  
Då beredning av ett ärende pågår kan arbetsmaterial skickas över 
verksamhets- /myndighetsgränser för exempelvis synpunkter utan att 
handlingen blir allmän handling, så kallad delning. Detta gäller även 
arbetsmaterial som en konsult förfogar över under ett pågående ärende. 
11.3.3 Datalagrad information 
Dataupptagningar, ljudupptagningar och andra typer av upptagningar blir 
allmänna handlingar på samma sätt som pappershandlingar. En 
dataupptagning anses till exempel vara expedierad och därmed allmän 
handling när informationen gjorts tillgänglig för utomstående på bildskärm 
eller när ett usb-minne/cd-skiva översänts till någon utanför myndigheten. 
11.3.4 Enskilda handlingar 
Tryckta skrifter, ljud- eller bildupptagningar eller andra handlingar som 
enskilda överlämnat till en myndighets arkiv är inte allmänna. Handlingar 
som inkommit eller upprättats för att publiceras i en skrift som myndigheten 
ger ut räknas inte heller som allmänna. 
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12 Utlämnande av handlingar 
12.1 Offentlighet 
Allmänna handlingar är i de flesta fall offentliga. Den som begär ut 
handlingar behöver inte uppge namn eller tala om varför en viss handling 
efterfrågas och får därför inte tillfrågas om detta. Om det behövs teknisk 
utrustning för att ta del av handlingen ska myndigheten tillhandahålla detta, 
exempelvis låta personen se datauppgifter på en dataskärm. Besökaren har 
även rätt att fotografera eller skriva av handlingen. 
12.2 Utlämning av handlingar 
En offentlig handling ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”, 
längre dröjsmål får endast förekomma i särskilda fall. Det finns ingen fixerad 
tidsgräns i lagstiftningen, men rättspraxis visar att huvudregeln är genast vid 
personligt besök och i undantagsfall kan upp till två dagars dröjsmål 
accepteras. Om en omfattande sekretessprövning krävs kan det dock få ta 
längre tid. 
Digital information ska tillhandahållas i form av pappersutskrifter om så 
önskas. Kommunen har inte rätt att ta betalt för kopior om inte 
kommunfullmäktige har fastställt sådan taxa. 
Handlingar lämnas med fördel ut via e-post i pdf-format. Det är dock viktigt 
att de är i ett låst format, exempelvis pdf, så att de inte kan ändras. 
12.3 Sekretess 
En handlings offentlighet får endast begränsas av bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i annan lag som OSL hänvisar 
till. När en handling sekretessbeläggs måste följaktligen kommunen hänvisa 
till en tillämplig paragraf. Inom kommunens verksamhet förekommer 
sekretessbelagda handlingar främst inom stöd och omsorg samt barn- och 
utbildningsverksamheten (elevvården) men även inom andra verksamheter 
kan det undantagsvis förekomma behov att sekretessbelägga handlingar.  
En handling är inte automatiskt sekretessbelagd i sin helhet bara för att 
enstaka uppgifter i den är hemliga. I ett sådant fall är kommunen skyldig att 
lämna ut handlingen, men får täcka över de uppgifter som är 
sekretesskyddade. En handlings ”status” ur sekretessynpunkt kan också 
förändras över tiden så kommunen är skyldig att pröva om handlingen kan 
lämnas ut varje gång någon begär den utlämnad. 
12.3.1 Hemligstämpel 
En handling som är sekretessbelagd kan förses med en särskild stämpel.  
Stämpeln är dock bara en varningssignal om att handlingen kan innehålla 
information som är sekretessbelagd. Detta innebär följaktligen att om en 
sådan handling begärs utlämnad måste en ny prövning göras. 
När handlingar sekretessmarkeras ska det göras en hänvisning till den 
paragraf i OSL som är tillämplig. Om inte sådan hänvisning kan ske måste 
handlingen lämnas ut. 
12.3.2 Beslut om sekretessbeläggning och överklagande 
Det är i första hand handläggaren som avgör om en handling kan lämnas ut 
eller inte. Varje myndighet ska också ha en utsedd delegat som har rätt att 
avslå begäran om utlämnande av allmän handling. Detta innebär att om en 
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handläggare beslutar att inte lämna ut en handling ska handläggaren hänvisa 
till delegaten som ska göra en skyndsam prövning av ärendet samt lämna ett 
skriftligt beslut som kan överklagas. (Bestämmelser om detta finns i 
respektive nämnds delegationsordning). Det skriftliga beslutet ska innehålla 
hänvisning till tillämplig paragraf i OSL samt kopplas till tillämplig 
överklagandehänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas. Beslutet 
överklagas oftast i första hand till myndigheten (nämnden) som då har 
möjlighet att ompröva delegatens beslut. Om myndigheten väljer att inte 
ändra sitt beslut ska den snarast vidarebefordra ärendet till domstol, i de 
flesta fall Kammarrätten. 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 11 Dnr KS/2021:276 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är 
stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit ute på remiss. Remissvar 
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Funktionsrätt 
Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt Kommunala 
Pensionärsrådet.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 156, 2021-12-13. 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 56, 2021-10-19.  
Biblioteksplan 2022-2025. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksplan 
2022-2025. 
 
 
__________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 156 Dnr KS/2021:276 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är 
stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit ute på remiss. Remissvar 
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Funktionsrätt 
Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt Kommunala 
Pensionärsrådet.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 56, 2021-10-19.  
Biblioteksplan 2022-2025. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2022-2025. 
 
 
__________________ 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 56 Dnr KUN/2021:30 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är 
stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit ute på remiss. Remissvar 
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Funktionsrätt 
Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt Kommunala 
Pensionärsrådet.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-12.  
Biblioteksplan 2022-2025 samt inkomna remissvar. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2022-2025. 
 
 
__________________ 
2021-10-22 Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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 Kulturnämnden 

 

Biblioteksplan 2022-2025 
Sammanfattning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. 
Förändringarna är stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit 
ute på remiss. Remissvar har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, Funktionsrätt Säffle, Säffle kommuns 
funktionshinderkonsulent samt Kommunala Pensionärsrådet.  

Bakgrund 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. 
Skolbiblioteken styrs av skollagen som säger att elever i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 2010:800).  
De offentligt finansierade biblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. De ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  
Personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer 
som har annat modersmål än svenska samt barn och unga är prioriterade 
målgrupper.  
Kulturnämnden är huvudman för folkbiblioteket och barn- och 
utbildningsnämnden är huvudman för de kommunalt drivna grundskolorna 
och gymnasieskolan. Nuvarande biblioteksplan är förlängd till december 
2021. Den nya biblioteksplanen har skickats på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden, och dessutom har svar inkommit 
från Funktionsrätt Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt 
det Kommunala Pensionärsrådet.  

Ärendets beredning 
Bibliotekschefen har skrivit folkbiblioteksdelen i biblioteksplanen. Under 
våren har hela personalgruppen engagerats och getts möjlighet att påverka 
innehåll och riktning. Planens utformning och innehåll har också diskuterats 
med kulturchefen. Skolbiblioteksdelen har skrivits av skolledningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, Biblioteksplan 2022-2025 samt 
inkomna remissvar. 



Säffle kommun 
Datum 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kulturförvaltningen har beaktat de remissvar som inkommit. FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning läggs till  
som ett styrdokument i den nya biblioteksplanen. Övriga synpunkter som 
framkommit är bland annat önskemål om utökat samarbete mellan 
biblioteket, Funktionsrätt Säffle och det Kommunala Funktionshinderrådet, 
samt att biblioteket ska vara en stödjande resurs för äldre i digital utveckling. 
Vi bedömer att detta redan finns övergripande i planen, och att samarbeten 
och olika grupper som behöver prioriteras i det digitala arbetet, inte behöver 
specificeras ytterligare. I framtida handlingsplaner kommer det tas hänsyn 
till vilka behov som finns.   

Konsekvenser 
Biblioteket får varje år 50 000 kr från Kulturrådet till inköp av barn- och 
ungdomslitteratur. From 2015 gäller nya regler för stödet. Om kommunen 
inte har någon aktuell biblioteksplan kan kommunen bli 
återbetalningsskyldig och gå miste om ekonomiskt stöd i framtiden. 

Måluppfyllelse 
En biblioteksplan är nödvändig för att uppfylla bibliotekslagen, samt de 
externa och interna fullmäktigemålen.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barnkonventionen, bibliotekslagen, FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, skollagen och  Säffle kommuns vision 
och fullmäktigemål är viktiga styrdokument som har stor påverkan på 
biblioteksplanen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2022-
2025. 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Maria Persson 
Bibliotekschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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INLEDNING

SYFTE

Biblioteket är en plats för människor, medier och möten.

Bibliotekets roll är att främja litteraturens ställning, 

bidra till kunskapsförmedling och intresse för bildning, 

information, utbildning, forskning och kulturell 

verksamhet för att stärka demokratin. Tryckfriheten 

och yttrandefriheten är några av demokratins viktigaste 

grundvalar och biblioteket är en del av det. Biblioteken 

är samhällets öppna rum. Där erbjuds läsfrämjande 

insatser, lärandeprocesser, aktiviteter och tjänster 

och ett allsidigt utbud av medier. Dessa förmedlas av 

professionell personal. Mångsidigheten i verksamheten 

bidrar till inspiration, läslust och livslångt lärande.  

   Bibliotekslagens prioriterade målgrupper; barn och 

unga, personer med funktionsnedsättning, personer med 

annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 

ska ägnas särskild uppmärksamhet och ska alltid beaktas 

i det dagliga arbetet. Biblioteksverksamheten ska i det 

dagliga, såväl som i det strategiska arbetet ta särskild 

hänsyn till barnkonventionen.

   I denna plan syftar benämningen bibliotek på 

folkbibliotek, om inget annat anges. 

Biblioteksplanen för 2022 – 2025 är indelad i 4 
fokusområden

 • Det demokratiska biblioteket

 • Det digitala biblioteket 

 • Det tillgängliga biblioteket 

 • Det inspirerande biblioteket

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta 

biblioteksplaner. Denna plan anger riktningen för den 

kommunala biblioteksverksamheten i Säffle kommun 

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Kulturnämnden ansvarar för folkbiblioteket och barn- 

och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken. 

 Samarbete kring skolbiblioteken regleras i 

avtal mellan kulturförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. Dessa skrivs på 2 år och 

reglerar tjänster till skolor och förskolor såsom besök av 

bokbuss, klassbesök på biblioteket och lånekortskalas, 

där barnen får en bok och sitt första lånekort.

   Folk- och skolbiblioteken har olika uppdrag men 

genom att samarbeta används de kommunala resurserna 

på ett mer effektivt sätt. I denna plan har folkbiblioteket 

sammanställt folkbiblioteksdelen, och skolledningen har 

sammanställt delen som handlar om skolbibliotek.

   Folkbibliotek och skolbibliotek regleras i Bibliotekslag 

(2013:801). Skolbiblioteket regleras också i Skollag 

(2010:800). 

och gäller 2022-2025.

   Biblioteksplanen för Säffle kommun är ett 

styrdokument som anger den politiska viljeinriktningen 

och omfattar folkbibliotek och skolbibliotek i 

kommunen. Dessa är skilda verksamheter kopplat till 

huvudman, uppdrag och målgrupp. 

   Planen omfattar inte all utveckling och verksamhet 

inom biblioteksområdet, utan lyfter viktiga 

utvecklingsområden som behöver genomföras enskilt 

eller i samverkan mellan aktörer på lokal och regional 

nivå.

   Planen ska ses som ett redskap för att nå målen och 

ange riktningen de närmaste fyra åren.

Utvärdering och revidering av biblioteksplanen ska 

ske årligen i samband med kulturförvaltningens 

årsredovisning.
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FN:s konvention om barnets rättigheter

IFLA och UNESCOS 
internationella biblioteksmanifest

Bibliotekslagen

Styrdokument

(Barnkonventionen trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Lagen utgår från barnens perspektiv och rättigheter och 

ska vara vägledande för alla offentliga beslut. Styrande 

för biblioteksplanen är främst artikel 2, 3, 13, 29, 30 och 

31.)

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma  

 rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand  

 beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 • Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka  

 och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra  

 personers rättigheter.

 • Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära  

 barnet om mänskliga rättigheter.

 • Barn som tillhör etniska, religiösa eller   

 språkliga minoriteter, eller som tillhör ett  

 urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin  

 religion.

 • Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

- Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall 

inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk 

eller religiös censur och inte heller för kommersiella 

påtryckningar. Tillgången till litteratur ska vara fri.

- 2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. De ska också främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 

alla.

Flera styrdokument är styrande och vägledande för 

bibliotekens verksamhet, och ligger till grund för arbetet 

med biblioteksplanen. 

 • Bibliotekslagen (SFS 2013:801)

 • IFLA och UNESCOS internationella   

 biblioteksmanifest

 • FN:s konvention om barnets rättigheter  

 (2018:1197)

 • FN:s konvention om rättigheter för personer  

 med funktionsnedsättning

 • Skollagen (2010:800)

 • Nationella biblioteksstrategin

 • Säffle kommuns digitaliseringsstrategi

 • Regional biblioteksplan

 • Säffle kommuns kulturplan

 • Säffle kommuns vision och fullmäktigemål
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Skollagen (2010:800)

Säffle kommuns digitaliseringsstrategi

Regional biblioteksplan

- Enligt lagen skall alla elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång 

till skolbibliotek. Detta gäller för både offentliga och 

fristående skolor.

Strategin lyfter fram fem fokusområden för perioden 

2019-2022: digital delaktighet, tillgänglighet, 

effektiv organisation, kompetensutveckling och 

informationssäkerhet.

Den regionala planen lyfter fram tre utvecklingsområden 

för perioden 2021-2024 som är 

 • människan i fokus 

 • platsen i fokus 

 • konsten i fokus

Den Nationella biblioteksstrategin

Säffle kommuns kulturplan

Säffle kommuns vision

Strategins vision är Ett Bibliotek för alla med målet 

Demokrati; ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan 

ta del av världens samlade litteratur och kunskap för 

att kunna verka i samhället på egna villkor.

Strategin lyfter fram 6 fokusområden som är

 • Läsning

 • Samhällets öppna rum

 • Lärande

 • Forskning

 • Nationella digitala bibliotekstjänster

 • Gemensam infrastruktur 

Kulturplanens 5 fokusområden för perioden 

2021-2024 är

 • inkluderande kultur

 • Kultur för, av och med barn och unga

 • Kultur i offentliga miljöer

 • Samverkan med civilsamhället 

 • Kultur – livskvalitet och hälsa 

Säffle leder hållbar utveckling - vi kan, vi vill, vi vågar är 

visionen som är grunden för kommunens strategier och 

målarbete. Sedan 2018 har Säffle kommun gemensamma 

fullmäktigemål där fyra externa mål fokuserar på 

kommunorganisationens arbete för att medverka till en 

kommun som främjar invånarnas bästa.

 • Säffle kommun är en plats för alla

 • I Säffle kommun finns förutsättningar för det  

    livslånga lärandet

 • I Säffle kommun kan alla försörja sig

 • Säffle kommun möjliggör det goda livet

FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
Den som har en eller flera funktionsnedsättningar ska 

kunna vara en del av samhället på samma villkor som 

andra, och får inte diskrimineras. Konventionens syfte 

är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättning. Den fokuserar på 

icke-diskriminering och tar upp nödvändiga åtgärder 

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta 

del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter.
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VISION

KOMMUNENS STRUKTUR
Säffle är regionens femte största kommun sett till 

befolkning och den sjunde största kommunen sett 

till geografi. En stor del av befolkningen bor på 

landsbygden. I kommunen är andelen högutbildade 

betydligt lägre än riksgenomsnittet, arbetslösheten 

och medelåldern är högre och förvärvsfrekvensen är 

relativt låg. Andelen utrikesfödda är 14,5 %, medan 

det i Sverige totalt är 20%. Kommunens folkbibliotek 

består av huvudbiblioteket och en biblioteksbuss. 

Huvudbiblioteket ligger centralt i Säffle och har under 

ett normalår ca 80 000 besök.

Säffle Bibliotek ska utmana det invanda och nyfiket möta 

framtiden för att skapa de bästa förutsättningarna att 

hitta modet att förändras och utvecklas.

   Säffle bibliotek ska synliggöra, ifrågasätta och 

utmana normer som begränsar individens frihet och 

demokratiska rättigheter. 

 Säffle bibliotek ska stå upp för ett normkritiskt 

förhållningssätt, demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter och sprida information som bidrar till 

acceptans och förståelse för olikheter och allas lika 

värde.

 Bibliotekets nya barnavdelning färdigställdes i 

januari 2020 och är idag en plats som möter upp 

kommuninvånarnas och framförallt barnens behov och 

önskemål. Det är en plats där fantasin och läslusten kan 

flöda, men också en lugn oas för den som vill sitta själv 

med sina tankar och funderingar.

   Bibliotekets barnverksamhet riktar sig till alla barn 

i alla åldrar och samarbetet med BVC, förskola och 

skola är väl utvecklat. Via det pågående projektet 

Bokstart fördjupas samarbetet ytterligare och bidrar till 

att kompetens och resurser används på bästa sätt för 

att stötta barnens språk och läsutveckling. Förskolor 

och skolor bjuds in till biblioteket och de kan också få 

besök av bokbussen. Utöver dagligt arbete ordnas bla 

barnteater, lovaktiviteter, bokcirklar och sagostunder.

   Programverksamheten för vuxna är väl utvecklad och 

vänder sig till en bred målgrupp. Biblioteket erbjuder 

förutom bokcirklar, läsutmaningar och författarbesök 

också föreläsningar i skilda ämnen som fångar upp 

det som är aktuellt i samhället, bidrar till det livslånga 

lärandet och till att tankar möts och utmanas. 

   

Den som är äldre eller har någon form av 

funktionsnedsättning, och inte själv kan ta sig till 

Säffle bibliotek – utmanar och förändrar
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UTVECKLINGSOMRÅDEN
För att nå måluppfyllelse och utveckla 

biblioteksverksamheten under perioden 2022 – 2025 

lyfter biblioteket fram fyra fokusområden som är extra 

viktiga att arbeta med. Dessa områden är

 • Det tillgängliga biblioteket

 • Det demokratiska biblioteket 

 • Det digitala biblioteket 

 • Det inspirerande biblioteket

biblioteket, kan via vår Boken kommer verksamhet ändå 

ta del av bibliotekets service. Vi tillhandahåller också 

medier och teknik som är anpassade efter personers 

behov och förutsättningar, exempelvis taktila böcker, 

lättlästa böcker, böcker med storstil, talböcker och en 

läs-TV.

   Säffle kommun har en yta på 1 220 kvadratkilometer. 

Biblioteksbussen      bidrar till att ge alla 

kommuninvånare likvärdig biblioteksservice och 

medverkar till en levande landsbygd. Biblioteksbussen 

fyller också en viktig demokratisk funktion vid val då den 

fungerar som lokal för förtidsröstning. Biblioteksbussen 

besöker dagtid ytterskolor och förskolor och under  

vardagseftermiddagar och kvällar besöker den 

landsbygden med stopp både hos privatpersoner, vid 

bygdegårdar, affärer och andra samlingsplatser.

   På detta sätt når biblioteksverksamheten till de flesta 

invånarna i kommunen. Biblioteksbussen stärker 

samhörigheten och känslan av att Säffle är en plats för 

alla och bidrar till det goda livet.

   Säffle  bibliotek  ingår  i Bibliotek Värmlandsamarbetet 

som är ett regionalt samarbete mellan de 16 

kommunbiblioteken samt universitets- och 

sjukhusbiblioteken. Samarbetet möjliggör en gemensam 

katalog och webbplats, vilket gör att allmänheten 

kommer åt de olika bibliotekens samlade medieutbud. 

Genom samarbetet utnyttjas resurserna på ett effektivt 

sätt, och är i slutändan till stor nytta för våra användare.

   Region Värmlands avdelning för biblioteksutveckling 

bidrar på olika sätt med stöd för biblioteksutveckling, 

omvärldsbevakning och  kompetensutveckling.

   Biblioteket är alltid tillgängligt via webben. Förutom 

E-böcker och e-ljudböcker tillhandahåller vi även 

digitala tidnings- och  tidskriftstjänster som Pressreader 

och Ztory. För barn har det gjorts en särskild satsning på 

databasen Bibblix, en app som gör det möjligt för barn 

att läsa e-böcker på sina egna villkor.

Viktiga framtida strategier för att nå målen kommer 

vara omvärldsbevakning, framtidsspaning, samverkan 

med civilsamhället, föreningar och studieförbund, 

kompetensutveckling och utveckling av och anpassad 

programverksamhet. 

   En annan viktig del för att nå målen och utveckla 

verksamheten är biblioteksbussen, som på ett effektivt 

sätt kan sprida och förmedla biblioteksverksamheten.  

   Under 2021 upphandlas en ny biblioteksbuss med 

målet att både personal och utrustning ska vara flexibel 

och anpassad till förändrade förutsättningar och 

framtida låntagares behov. 



 8

Ett aktivt kulturliv utgör ett fundament för den 

demokratiska utvecklingen. Där tas avstamp för 

människors rätt till utveckling, insyn, samtal 

och möjligheter till påverkan” (Kulturpolitiskt 

positionspapper, SKR).  

   Bibliotekslagen 2 § säger att Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Genom 

formuleringen i bibliotekslagen har de offentligt 

finansierade biblioteken fått en tydligt definierad uppgift 

att utveckla och stärka demokratin. Vikten av demokrati 

och fri åsiktsbildning uttrycks även i grundlagen. I 

regeringsformen (SFS 1974:152) står: Den svenska 

folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 

   Demokratin bygger på alla människors lika värde och 

grundläggande friheter samt rättigheter. Tillgänglighet, 

mångfald, digital delaktighet och mänskliga rättigheter 

är centrala begrepp i folkbibliotekens verksamhet. 

Biblioteken som mötesplats har en unik ställning 

i Sverige tack vare sin öppenhet, tillgänglighet och 

att verksamheten är gratis för alla. Små möten och 

interaktioner mellan människor är viktiga och bidrar 

till att bygga känsla av tillhörighet, sammanhang 

och delaktighet. Biblioteken har genom sin långa 

folkbildande tradition en viktig roll att spela för en 

demokratisk samhällsutveckling, och i det formella och 

informella lärandet. Alla som söker kunskap, oavsett 

bakgrund, livsskede eller utbildningsnivå, kan vända sig 

till folkbiblioteken. Läsande är i sig en bärande akt i ett 

civiliserat samhälle; en betydande faktor för att vi ska 

kunna bli en del av det demokratiska samhället. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • vara en mötesplats som främjar mångfald,  

 inkludering och delaktighet och som bidrar till  

 att främja och försvara demokratiska värden.  

 Biblioteket ska särskilt beakta  de mänskliga  

 rättigheterna, öka kunskapen om   

 diskrimineringsgrunderna och verka   

 för de prioriterade gruppernas rätt att vara en  

 del av det demokratiska samhället.

 • främja ett livslångt lärande och bidra till  

 kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt  

 stötta utbildningsväsendet, samverka med andra  

 i olika lärmiljöer och ta särskild hänsyn till  

Enligt bibliotekslagen 7§ ska folkbiblioteken verka för att 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 

för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. 

   Digitalisering är en av de största förändringsfaktorerna 

i dagens samhällsutveckling, och den digitala 

transformationen gör att våra beteenden, strukturer 

och processer förändras i grunden. Digitaliseringen 

påverkar även bibliotekets verksamhet och utveckling 

när våra besökare får förändrade förutsättningar och 

behov. Kommunens digitaliseringsstrategi pekar på 

utvecklingsområden som digital delaktighet där målet 

är att ”våra invånare ska kunna ta del av, använda och 

förstå det digitala samhället”

   För att ge alla möjlighet att ta del av samhällets digitala 

tjänster och utbud tillhandahåller biblioteket teknik 

som publika datorer, Ipads och Wifi samt databaser för 

informationssökning och kunskapsinhämtning. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • arbeta fram en digital transformationsplan.  

 En sådan plan ska bidra till att vi använder  

 den digitala tekniken för att förbättra, utveckla  

 och tillgängliggöra verksamhetens olika delar,  

 och på ett effektivt sätt möta samhällets och  

 verksamhetens behov. 

 • stärkas som en arena för  digital kompetens,  

 med en verksamhet och lokal som underlättar  

 och stödjer digital delaktighet och digitalt  

 lärande.

 studerandes behov.

 •  hitta former för att samverka med   

 civilsamhället  och ge kommuninvånarna  

 möjlighet att bli delaktiga i och kunna påverka  

 biblioteksverksamheten, med utgångspunkt  

 ur bibliotekslagen och Säffle Kommuns   

 biblioteksplan

 • arbeta fram en medieplan som främjar   

 bibliotekets mediebestånd utifrån medborgarnas  

 och kommunens olikheter och behov.   

 Medieplanen ska utgå från bibliotekslagen och  

 Säffle kommuns biblioteksplan samt vara fri från  

 all form av politisk, religiös, och ideologisk  

 påverkan.

Det demokratiska biblioteket

Det digitala biblioteket
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Bibliotekslagen betonar att biblioteksverksamhet ska 

vara till för alla och ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning. Den framhåller 

att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov.

   Biblioteket erbjuder många olika sorters anpassade 

medier, som talböcker, storstilsböcker, ljudböcker, 

lättlästa böcker och lättlästa dagstidningar. För personer 

som själva inte kan ta sig till bibliotekslokalen på grund 

av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 

erbjuder biblioteket Boken kommer service där 

man får sina medier levererade hem till sin bostad.  

Biblioteksbussen har ett viktigt uppdrag med att sprida 

kunskap, kultur och litteratur på landsbygden och bidra 

till att fler får möjlighet att ta del av det som biblioteket 

har att erbjuda. Bibliotekets lokaler är anpassade för 

att vara tillgängliga och inbjudande.  Många av de som 

använder biblioteket är äldre personer, och det är viktigt 

att erbjuda dem bra och fungerande verksamhet. Vi 

behöver också stärka vårt arbete mot funktionsnedsatta 

och hitta arbetssätt för att på olika vis tillgängliggöra 

biblioteket för dem.

Bibliotekslagen 2 § Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Säffle kommuns övergripande mål lyfter fram Säffle 

som en plats för alla och en plats som möjliggör det 

goda livet. Biblioteket vill och kan  vara just den platsen 

som gör skillnad både i det lilla och det stora, men 

också en plats som inte gör skillnad mellan människor 

utan beaktar allas lika värde och rätt att ta del av det 

samhället erbjuder. 

   Biblioteket är mer än sina lokaler, det är en levande 

verksamhet som finns i många sammanhang och 

på många platser. För att biblioteket ska utvecklas 

ytterligare i denna riktning behöver verksamheten jobba 

mot nya målgrupper, stärka sin position i samhället och 

aktivt jobba för nya sätt att marknadsföra verksamheten. 

Både befintliga användare och de som tidigare aldrig 

besökt biblioteket ska ha möjlighet att bli delaktiga och 

påverka den framtida biblioteksverksamheten. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • vara en dynamisk plats som både förnyas och  

 känns bekant – biblioteket ska öka sin   

 igenkänningsfaktor genom att vara aktiv på fler  

 platser utanför sin lokal och genom att synas i  

 många olika kanaler. 

 • bjuda in till delaktighet genom att inkludera  

 • bidra till att öka invånarnas digitala kunskap  

 och minska digitala klyftor i samhället. Särskild  

 hänsyn ska tas till äldre personer, personer med  

 funktionsnedsättning och personer som inte har  

 svenska som modersmål.

 • med hjälp av den digitala tekniken finna  

 smarta  lösningar för att arbeta läsfrämjande,  

 framförallt mot barn och unga, för att verka  

 för deltagande i kulturella aktiviteter och  

 upplevelser, och för att  uppmuntra kulturell  

 verksamhet i övrigt.

 •  aktivt samverka med andra aktörer,   

 framförallt inom ramen för Bibliotek   

 Värmlandsamarbetet, och lyfta fram och  

 utveckla våra gemensamma digitala tjänster.

 civilsamhället. Nå nya målgrupper genom  

 uppsökande, insatsinriktad verksamhet som är  

 flexibel och som genom biblioteksbussen blir  

 relevant för fler

 • bidra till det goda livet och ge möjlighet  

 till ökad livskvalitet och hälsa genom att   

 erbjuda och förmedla litteratur, kunskap, kultur,  

 mötesplatser och upplevelser, samt möjliggöra  

 för kommuninvånarna att själva skapa kultur.

 • inspirera till läsning och ökat läsintresse,  

 framför allt för barn och unga, och utgå från det  

 vidgade textbegreppet. Särskilda insatser  

 ska riktas till BVC och förskolan för att främja  

 språkutveckling, skapa läslust och stimulera  

 fantasin och väcka läsintresse i tidig ålder.

 • erbjuda en meningsfull fritid och vara en  

 trygg och inspirerande plats, där alla känner  

 sig välkomna. Särskilda insatser ska göras för  

 att nå barn och unga på fritiden med fokus  

 på delaktighet, samt för att utveckla   

 fritidsverksamheten på biblioteksbussen och på  

 så vis nå barn och unga på landsbygden.

Det inspirerande biblioteket

Det tillgängliga biblioteket



 10

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • utveckla bibliotekets tjänster och utbud för  

 äldre med fokus på det goda livet, samt utveckla  

 och förnya den nuvarande Boken kommer- 

 verksamheten. 

 • skapa hållbara rutiner och utveckla former  

 för samverkan mellan biblioteket och omsorgen  

 med gemensamt fokus: de boendes livskvalitet.  

 Biblioteket ska öka möjligheten för äldre och  

 personer med funktionsnedsättning att ta del av  

 bibliotekets verksamhet.

 • öka personalens kunskap om kognitiv   

 funktionsnedsättning för att kunna anpassa och  

 tillgängliggöra lokaler, verksamhet, teknik och  

 medier.

 • via biblioteksbussen erbjuda  biblioteks- 

 verksamhet och tjänster, samt  möjliggöra  

 upplevelser och ge service på landsbygden  

 av lika hög kvalitet som på  biblioteket.

 Verksamheten ska utvecklas och anpassas  

 efter de behov som finns där människor bor  

 så biblioteksverksamhet blir tillgänglig och  

 relevant för fler. 

SKOLBIBLIOTEK
Skollagen 2 kap 36§ innebär att eleverna i Säffles 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Skolbiblioteken är en del av det allmänna 

biblioteksväsendet. Detta innebär att bibliotekslagens 

2§ om ändamål och 4 och 5§§ om prioriterade grupper 

också gäller för skolbiblioteken. Skolbibliotekens 

verksamhet ska därför förutom grunduppdraget 

gentemot alla elever också särskilt beakta: 

 • Elever med annat modersmål än svenska

 • Elever som tillhör de nationella minoriteterna

 • Elever som är i digitalt utanförskap

 • Elever med funktionsnedsättning

Skolbibliotekets uppdrag är kopplat till skolsituationen. 

Målgruppen är elever och personal. Biblioteket ska 

vara en del av det team som jobbar för elevernas 

måluppfyllelse. Utgångspunkt är de läroplaner, 

ämnesplaner och kursplaner som är aktuella för skolan. 

Enligt förarbeten till skollagen är biblioteket: ”en 

gemensam och ordnad resurs av medier och information 

som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 

ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 

stödja elevernas lärande.” Skolinspektionens krav är i 

korthet: skolbiblioteket ska ligga i eller i nära anslutning 

till skolan, rymma såväl böcker som digitala medier, 

stödja elevernas lärande och språkutveckling och vara 

anpassat efter elevernas behov. 
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I grundskolans läroplan (Lgr 11) ges rektor ansvar 

för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna 

får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och 

andra hjälpmedel. Kulturförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen reglerar genom avtal 

samarbetet mellan folkbibliotek och grundskola, 

förskola. 

Barn och utbildningsförvaltningen köper idag 

bibliotekstjänster av kulturförvaltningen. Avtal skrivs för 

två år i taget. I dessa tjänster ingår besök av bokbuss till 

landsbygdsskolor och förskolor fyra gånger per termin 

och till förskolorna i tätorten två gånger per termin. 

Möjlighet för förskolor och skolor att besöka biblioteket 

och lånekortskalas för förskoleklasser. 

   Skolbibliotek har färdigställts på samtliga grundskolor.

Barn och ungas läsning - läsförståelse och läsglädje - är 

planens fokus. PISA-undersökningen från 2018 visar att 

de svenska eleverna presterar över OECD-genomsnittet 

och att det endast är fyra OECD-länder som har bättre 

resultat i läsförståelse. Det svenska resultatet är nu 

tillbaka på samma nivå som 2006 innan det började 

sjunka. 

   Det man kan se är att spridningen av elevernas resultat 

är större än tidigare och att andelen elever som inte når 

upp till basnivå är nästan 6 procentenheter högre än 

tidigare resultat. Spridningen är störst bland pojkar. 

   Samtidigt som resultatet för de högpresterande 

eleverna är bättre än tidigare och framför allt de 

högpresterande pojkarna. Resultatskillnaden mellan 

pojkar och flickor har minskat och det beror på att 

pojkarna presterat bättre och flickorna ligger kvar på 

samma nivå som tidigare. 

Man kan även se att elever med utländsk bakgrund och 

elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund 

inte haft samma tydliga resultatutveckling i läsförståelse. 

Rapporten visar också på stora skillnader i resultat 

mellan olika skolor. Rapporten visar också att elevers 

inställning till läsning är mindre positiva än tidigare 

resultat.

 • Digitalisera förskolan, grundskolan och  

 gymnasieskolan i enlighet med den nationella  

 digitaliseringsstrategin för skolväsendet   

 i allmänhet och Fokusområde 2: Likvärdig  

 tillgång och användning i synnerhet.  

 • Biblioteksväsendets digitala tjänster   

 görs tillgängliga i klassrummen och utanför  

 skolan på elevernas digitala lärverktyg. 

 • Utveckla Läsa, skriva, räkna garantin för att  

 gälla  från förskoleklass till åk 9. 

 • Implementera handlingsplanen Digitala  

 trappan i grundskola och gymnasieskola för att  

 tillgängliggöra de digitala lärverktyg som  

 erbjuds till personal och elever. 

 • Förskolan arbetar i projektet förundran inom  

 ramen för bokstart i region Värmland för att öka  

 förståelse för vårdnadshavare att högläsning för  

 barn 0 -3 år ökar barnens möjlighet till   

 att förundras i böckernas värld.

 • I förskolan finns ett digitalt lärverktyg per fem  

 barn, samt en ”skapande enhet” (iPad)   

 per avdelning där gemensamma appar   

 som främjar läsförståelse och berättande  

 används av pedagoger i barngrupp

 • Strukturera uppföljning av  läsa skriva   

 räkna  för årskurs 4-9 i grundskolan för att följa  

 kunskapsprogressionen för att i ett   

 tidigt skede kunna sätta in insatser som bidrar  

 till ökad kunskapsprogression.

 • Eleverna skall källkritiskt kunna granska  

 information som de möts av

 • Etablera en vana hos eleverna att använda  

 digitala lärverktyg.

 • Personal ska bli väl förtrogna med och ha en  

 handledande funktion för de digitala lärverktyg  

 som finns tillgängliga i Säffle Kommun. 

Verksamheten idag

Utvecklingsområden 

Övergripande strategier 

Mål för perioden

Läsförståelse är nyckeln till all annan kunskap i skolan. 

Lättläst litteratur är det lustfyllda sättet att träna upp 

läsförmågan och fylla på sitt ordförråd. Litteratur ska 

förstås i vid bemärkelse, både skön- och facklitteratur 

och oberoende av teknisk plattform. 
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GYMNASIEBIBLIOTEK 
I kommunen finns en Gymnasieskola med ca 400 elever. 

Där finns ett skolbibliotek som även kommer att nyttjas 

av eleverna på den kommunala vuxenutbildningen då 

enheterna flyttar samman sommaren 2022. Planen är 

att bemanning ska finnas i biblioteket och angränsande 

studietid. Lyckade satsningar på läsning bland elever på 

språkintroduktion har gjorts.  

Fortsatt utveckling med att väcka läslust hos eleverna 

med särskilt fokus på lässvaga och elever med annan 

språklig bakgrund. 

 Mål under perioden

 • Öka samarbetet mellan gymnasieskolans  

 bibliotek och folkbiblioteket

Utvecklingsområden 

• Särskilt fokus skall ligga på pojkars motivation till 

studier genom att arbeta med normer för att öka pojkars 

kunskapsresultat. 
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Bilaga 1 Bibliotekslag 
Bibliotekslag (2013:801) 
SFS nr: 2013:801 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2013-10-31 
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:961 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Tillämpningsområde 
 
1 §   I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 
Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet och utgörs av: 
   1. folkbibliotek, 
   2. skolbibliotek, 
   3. regional biblioteksverksamhet, 
   4. högskolebibliotek, 
   5. lånecentraler, och 
   6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 
 
Ändamål 
2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla. 
 
Ansvarsfördelning 
3 §   Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regionerna, staten och, i fråga om 
vissa skolor, enskilda. 
   1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 
   2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, staten eller enskilda 
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 
   3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna och de 
kommuner som inte ingår i en region. 
   4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten. 
   5. För lånecentraler ansvarar staten. 
   6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som 
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten. 
 
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än 
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket 
följer bestämmelserna i denna lag. Lag (2019:961). 

Prioriterade grupper 

4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom 
att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
   1. de nationella minoritetsspråken, 
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
   3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 

6 §   Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. 

7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 

9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
   1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande 
tjänster, och 
   2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som 
de har lånat. 

Skolbibliotek 

10 §   Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 

11 §   Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. Lag (2019:961). 

Högskolebibliotek 

12 §   Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska 
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till 
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 

13 §   För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det 
finnas en eller flera lånecentraler. 

Samverkan 

14 §   I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
samverka. 

15 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för 
folk- eller skolbibliotek. 

16 §   Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller 
skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det 
allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 
Lag (2017:768). 

Biblioteksplaner 

17 §   Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Lag (2019:961). 

Uppföljning 

18 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell 
överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna 
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används. 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 12 Dnr KS/2021:280 

Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 158, 2021-12-13. 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande och protokoll § 
157,  
2021-11-23 respektive § 143, 2021-11-24. 
Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjen om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
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§ 158 Dnr KS/2021:280 

Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande och protokoll § 
157,  
2021-11-23 respektive § 143, 2021-11-24. 
Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjen om samverkan samt 
samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd 
gällande arbete med barn och deras familjer. 
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§ 157 Dnr SN/2021:205 

Samverkan socialförvaltningen - barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-08. 
Samverkansdokument. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-09, § 159. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
_________________________  
Utdrag  2021-11-26 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
Till Kommunfullmäktige 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef IFO Kerstin Belander i samråd med 
socialchef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 
Bilaga; Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen ber socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta 
denna riktlinje samt Samverkansdokumentet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Ivan Stipic 
socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 



 

SÄFFLE KOMMUN 
 

Postadress 
Säffle kommun 
661 80 Säffle 
 

Besöksadress 
Kanaltorget 1 
 
 

Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 
E-post kommun@saffle.se 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
PlusGiro  
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Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst 
Inledning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 1 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur.2 
 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 

Regelverk 
Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om 
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och 
av offentlighets- och sekretesslagen.3  
  
Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i 
sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om 
skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd 
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 4 
 
  
 
 
 
Definition av begrepp 
Samverkan 

 
1 Vägledning för elevhälsan (2016) 
2 Samverka för barns bästa – Socialstyrelsen (2013) 
3 Socialtjänstlag (2001:453) § 5.1 
4 Skollag (2010:800) 29 kap § 13 
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Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte.5  
  
Risk 
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.6  
Utifrån detta kan en riskfaktor anses vara faktorer som ökar möjligheten att en 
händelse ska inträffa. 
 
Skyddsfaktor 
Skyddsfaktorer och friskfaktorer främjar hälsa och förebygger ohälsa. 7 
  
Främjande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är Insatser som 
främjar en positiv utveckling för barnet/eleven. 
  
Förebyggande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är  
Insatser som förebygger en negativ utveckling för barnet/eleven. 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP) 
En vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har 
behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom 
samordnad vård- och omsorgsplanering.8  SIP tas fram i ett möte där 
vårdnadshavare och berörd personal från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård (regionen) deltar enligt en särskild agenda. Barnet/eleven deltar enligt 
önskemål, ålder och mognad. 
Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de 
samverkansskyldighet. Elevhälsan som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag har 
inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som 
arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag inom regionen.   
I Säffle kommun ska skolan kunna kalla till en SIP där insatser från region och 
socialtjänst samordnas. På regionens hemsida beskrivs hur kartläggning, planering, 
genomförande samt uppföljning och utvärdering ska ske.  
 
Om inte socialtjänsten eller hälso- och sjukvården behövs i mötet kan det inte kallas 
SIP men genomförs på samma sätt. Detta blir istället ett nätverksmöte: 

o Nätverksmöte       
Möte om enskilt barn/elev där vårdnadshavare och berörd personal 
från förskola/skola och socialtjänst deltar. På mötet skrivs en plan som 
beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 
förskola/skola och socialtjänst. Barnet/eleven deltar enligt önskemål, 
ålder och mognad. Nätverksmöte och möte för samordnad individuell 
plan genomförs enligt samma struktur. 
 
Förskolan/skola kan även ha nätverksmöten med andra externa aktörer 
än socialtjänst. 

 

Mål med överenskommelse om samverkan 
Överenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra när och hur samverkan ska ske. 
Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar för utveckling och 
lärande. 
 

 
5 Socialstyrelsens termbank 
6 Socialstyrelsens termbank 
7 Folkhälsovetenskapligt lexikon 
8 Socialstyrelsens termbank 
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Sekretess 
Sekretess gäller som huvudregel i samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola. 
Genom ett medgivande (samtycke) från vårdnadshavarna kan dock sekretesslättnad 
ske. Eftersom sekretesshindret huvudsakligen avser socialförvaltningens 
verksamhet, ansvarar socialförvaltningen för att samtycke inhämtas.  
 

Implementering  
Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 
verksamhet. Det är viktigt att rektorer och socialtjänstens chefer förankrar behovet 
av förändring och i implementeringen beskriver  
varför 
på vilket sätt 
vad krävs av mig 
vad krävs av organisationen 
vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer som finns 9 
 
Implementeringen av överenskommelsen om samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är berörda chefers ansvar.  
 

Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
 
 
 
 
 
Erica Andrén    Ivan Stipic 
Skolchef     Socialchef 
 

  
Bilagor 
Bilaga 1 Aktivitetsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samverkan vid främjande och förebyggande arbete för barn och vårdnadshavare innan 
problem har uppstått  

 
9 Om Implementering (2012) Socialstyrelsen 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka i styrgruppen för Första Linjen för barn och unga med lindring till måttlig 
psykisk ohälsa.  

IFO-chef, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 

Bjuda in berörd personal i den andra förvaltningen vid genomförande av 
kompetensutveckling som rör gemensamma intressen.  

Rektor, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 
 
IFO-chef 

Delta i Barnhälsoteam - ett mötesforum för barnavårdcentral, socialtjänst och förskola. 
Mötet sker en gång per månad.  

● Det stora teamet-  professionsgrupperna diskuterar utifrån olika tema eller 
dilemman. Avidentifierade fall kan lyftas.  

 
● Det lilla teamet  - individuell handledning kring enskilda barn. Samtycke från 

vårdnadshavarna krävs innan kontakt görs med BVC. Vårdnadshavare, pedagogisk 
handledare och BVC deltar. Socialtjänst deltar vid behov.  

Utvecklingschef 
förskola  
 
Rektor 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera elevhälsans personal och/eller 
skolpersonal om socialtjänstens verksamhetsområden. 

Rektor 
Elevhälsans 
personal 
 
IFO-chef 

Förmedla information om Familjecentralens verksamhet till alla rektorer i förskolan 
och skolkuratorer i skolan i augusti. 

Familje- 
centralen 
 

Förmedla information om kommunens insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till alla skolkuratorer i augusti.  
 
Förmedla information om kommunens LSS-insatser till berörda vårdnadshavare och 
enskilda elever under läsåret. 

LSS-
handläggare 
 
Skolkurator 

Genomföra föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 
 
Informera om föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 

IFO-chef 
 
 
Rektor 

Delta i den kommunövergripande arbetsgruppen Trygg i Säffle, som hanterar områdena 
ANDT och trygghet. 

Utvecklingschef 
grundskola 
 
Kontorschef 
BU-kontoret 

Arbeta enligt kommunens suicidpreventionsplan  Alla 
medarbetare 

 
 
 
 
 

2. Samverkan vid begynnande oro för enskilt barn/barn i grupp 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka genom Förebyggarteamet vid problematisk skolfrånvaro. I Förebyggarteamet 
finns elevhälsan, familjebehandlare, representanter från Första linjen samt Ungdomens 
Hus 

Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring ett enskilt barn.  Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring grupper av barn/elever Styrgrupp barn 
och unga 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera vårdnadshavare och barn 
(exempelvis vid föräldramöte) om risk- och skyddsfaktorer  

Rektor  
 
Social-
sekreterare 
deltar enligt 
inbjudan 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Rådgöra med socialtjänsten om avidentifierade ärenden 
 

All personal i 
barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

Uppmärksamma riskbruk och missbruk i enlighet med Länsöverenskommelse för 
barn och unga i risk- och missbruk (Värmlands vårdförbund)  

Skolsköterska  
 
Social- 
sekreterare 

 
 
 

3. Samverkan i samband med att förskolan/skolan anmäler oro för ett barn till 
socialtjänsten 

RUTIN ANSVAR 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Återkoppla till den som har lämnat en orosanmälan 
● Anmälan är mottagen 
● Information om utredning har inletts/inte inletts/redan finns pågående 
● Annan information kan endast lämnas med samtycke från vårdnadshavare eller 

myndig elev 

Social- 
sekreterare 

Bjuda in anmälaren till ett möte enligt orosanmälan vid behov. 
 

Social- 
sekreterare 

Arbeta enligt Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 
(Värmlands vårdförbund 

Elevhälsan 
 
Social- 
förvaltningen 

 
4. Samverkan i samband med att barnets situation utreds av socialtjänsten (IFO/LSS) 
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta samtycke till samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning  
  

Social- 
sekreterare 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke 
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra Samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  
(bilaga 2)  

Den som har 
identifierat ett 
behov.  

 
 
 

5. Samverkan i samband med att barnet har en beslutad insats från socialtjänsten  

RUTIN ANSVAR 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke  
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Skicka konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC (Barnets Behov i 
Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. 
 
Fylla i och återlämna konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC 
(Barnets Behov i Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. Den som fyller i 
dokumentet ansvarar för att dokumentet kommer ansvarig handläggare tillhanda. 

Social- 
sekreterare 
 
 
Skolkurator 

Arbeta enligt regional samverkansrutin vid placering: Utveckling, lärande och hälsa för 
barn inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Berörd personal 
i barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 
och social-
förvaltningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samverkan kring barn med funktionsnedsättning  
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta Samtycke till samverkan och informera skolan om samtycket.  
 
Upprätta kontakt mellan korttidstillsyn och skola så att det enskilda 
barnet/ungdomen får en dag som anpassas efter barnets aktuella behov.  

Behandlings- 
personal 
Behandlings- 
personal 
lärare, elevassistent 

Bjuda in LSS-handläggare till höstterminens första föräldramöte i grundsärskolan 
åk 7-9 så att vårdnadshavare och elever informeras om elevboende i samband med 
gymnasiesärskola på annan ort.    

Rektor 
 
LSS-handläggaren 
deltar enligt 
inbjudan 

Gemensamt möte med ungdomen i samband med att ungdomen går ur 
gymnasiesärskolan.    

Ansvarig skola 
sammankallar 
 
LSS-handläggare 
deltar 
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§ 143 Dnr BU/2021:653 

Riktlinjer för samverkan mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 79, 2021-11-10. 
Tjänsteyttrande riktlinjer för samverkan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer, 2021-11-04.  
Samverkansdokument socialtjänst och skola, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjen om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
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______________________ 
2021-11-10 Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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Socialförvaltningen 
Monica Ingman, 0533-68 19 41 
monica.ingman@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer      Samverkan mellan förskola/skola och 
socialtjänst 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan 
med socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 6 oktober 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Det finns ett ökat behov av samordning av insatser till barn och elever i 
behov. Samordningen måste ske över professionsgränser och 
myndighetsgränser. Enligt Skolverket och Socialstyrelsen är 
framgångsfaktorer i sådant arbete bland annat gemensamma mål och politisk 
förankring. Målsättningen är att förebygga organisatoriska glapp för att 
kunna ge barn och elever tidiga och samordnade insatser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
riktlinjen om samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Erica Andrén 
Skolchef 

Monica Ingman 
Utvecklingschef elevhälsa 
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§ 14 Dnr KS/2021:126 

Svar på motion om industrimuseum 
Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga som 
initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på stora initiala 
kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga driftkostnader för att 
driva ett museum professionellt och långsiktigt. Kulturnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 160, 2021-12-13. 
Kulturnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 65, 2021-11-23.  
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Johansson (M): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska avslås. 
Hèléne Agdén (SiV): yrkar att ärendet ska återremitteras. 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer först proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer därefter proposition på Ola Johanssons förslag att motionen ska 
avslås. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
 
__________________ 
 
Reservation 
Hèléne Agdén (SiV) reserverar sig mot beslutet 
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§ 160 Dnr KS/2021:126 

Svar på motion om industrimuseum 
Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga som 
initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på stora initiala 
kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga driftkostnader för att 
driva ett museum professionellt och långsiktigt. Kulturnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 65, 2021-11-23.  
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
__________________ 
Protokollsanteckning 
Hèlén Agdén (SiV) deltar ej i beslutet 
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§ 65 Dnr KUN/2021:51 

Svar på motion om industrimuseum 
Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga som 
initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på stora initiala 
kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga driftkostnader för att 
driva ett museum professionellt och långsiktigt. Kulturförvaltningen föreslår att 
kulturnämnden avstyrker motionen. 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-08.  
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
__________________ 
2021-11-26 Utdrag till 
Kommunfullmäktige 

 
Protokollsanteckning 
Maria Ohlson (SiV) deltar ej i beslutet 
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Katarina Kristoffersson,  
katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motion om att skapa ett industrimuseum 
Sammanfattning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga 
som initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på 
stora initiala kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga 
driftkostnader för att driva ett museum professionellt och långsiktigt. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avstyrker motionen. 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Värmland har lämnat in en motion, daterad 2021-05-03, 
där man uttrycker ett önskemål om att det inrättas ett industrimuseum i 
Säffle. Motionärerna konstaterar att Säffle kommun har en lång historia med 
många  intressanta industrier, t ex Säffle gjuteri och mekaniska verkstad, 
Seffle möbelindustri, Källe regulator, Elektrolux m fl. Det finns också 
många personer med ett stort intresse och en stor kunskap kring Säffles 
industrihistoria och mycket finns dokumenterat i såväl litteratur som 
samlingar av föremål. Sjukvårdspartiet visar också på möjliga lediga lokaler 
som kan vara lämpliga för att inrymma ett industrimuseum. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Frågan om att skapa ett industrimuseum har varit aktuell i Kulturnämnden 
vid flera tillfällen. Säfflebygdens hembygdsförening har presenterat ett 
förslag för Kulturnämnden, 2019-03-19, kallat Säffle Historiska. 
Hembygdsföreningen har gjort en utblick bland lokala muséer i Värmland 
och Göteborg och man har ett förslag till utformning och innehåll i muséet, 
vidare lyfter man vikten av en professionell intendent och man visar ett 
förslag till en ombyggnad av Säffle Gård till lokal för ett industrimuseum. 
Kulturnämnden tog del av presentationen och förvaltningen hade kontakt 
med Kristinehamns historiska för att få information om ekonomi, kostnader 
för lokaler, personal, bemanning, öppettider mm. Starten av Kristinehamns 
museum föregicks av en förstudie, planeringsperiod och ombyggnad av 
lokaler och planering, totalt en tidsperiod om 5 år. Kostnaden för 
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ombyggnad av lokalen till muséet uppgick till 4 miljoner (budget 2 
miljoner). Driftskostnaden är ca 1 miljon (2019). 
Genom att samverka med civilsamhället kan ett museum ha glädje av den 
kompetens och entusiasm som finns i samhället idag, men vi ser en svårighet 
att bygga en professionell och långsiktig verksamhet på endast ideella 
krafter. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för att starta ett museum är initialt stora. Lokaler behöver 
anpassas och byggas om, verksamhetssystem behöver upphandlas, digitala 
lösningar utarbetas samt inredning och utformning av lokaler behöver göras. 
Driften av ett museum med professionell personal på en heltidstjänst samt 
övriga kostnader för drift av verksamheten hamnar på mellan 1250 tkr och 
1500 tkr årligen. 

Måluppfyllelse 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
I Kulturplan 2021-2024 finns målet att Säffle kommun genom digitalisering 
ska tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljöer. Därför är det viktigt att ett 
Industrimuseum som upprättas ges förutsättningar för att möta framtidens 
besökare såväl i den fysiska miljön som genom digitala satsningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige



SÄFFLE HISTORISKA
Presentation 2019-03-19 för Säffle kommuns 
kulturnämnd 



BAKGRUND

Säffle saknar en beskrivning av tätortens moderna 
historia

• Hembygdsgården 1800-talet
• Kulturladan landsbygden

Säffle Gård står oanvänd
• Förråd för oanvända kontorsmöbler

Inrätta ”Säffle Historiska”  i Säffle Gård!



ÅMÅLS 
INDUSTRIMUSEUM

ÅMÅLS 
JÄRNVÄGSMUSEUM

ÅMÅLS HEMBYGDSMUSEUM



ARVIKA 
FORDONSMUSEUM



KRISTINEHAMNS 
HISTORISKA



LESJÖFORS MUSEUM



GÖTEBORGS 
STADSMUSEUM



SÄFFLE 
HISTORISKA, 

TANKAR RUNT 
UPPLÄGG

Säffle industristaden
En av sveriges mest 

”industrialiserade” orter på 1950-talet
Flera världsberömda företag, spin-

off 
Bred verksamhet, skog, mekanisk, 

elektronik.
Arbetslivsmuseum



SÄFFLE 
HISTORISKA, 

TANKAR RUNT 
UPPLÄGG

 Temautställningar , varaktighet 6-12 månader

 Tidig industri 

 Kanalen, järnvägen, Billerud, (bilder bildspel med 
ljud, film)

 Industriorten 

 Säffle motorverkstad, Källe, Höglunds, 
möbelfabrikerna m.m. (bilder, bildspel med ljud, film, 
föremål)

 Staden

 Sveriges yngsta stad, stadshuset, bebyggelse 
(bilder, bildspel med ljud, film)

 ”Kändisar” 

 Tegnér, Storjohann, Säffle-Gunnar, Annichen 
Kringstad m.fl. 
”Ätteläggar” (bilder, bildspel med ljud)



SÄFFLE 
HISTORISKA, 

TANKAR RUNT 
UPPLÄGG

 Temautställningar, varaktighet 6-12 månader
 Industrier, 

 översiktligt, enstaka, gruppvis (bilder, bildspel med 
ljud, film, föremål)

 Handel
 översiktligt, gruppvis (bilder, bildspel med ljud, 

föremål)
 Bebyggelse 

 Stadsplan, husens historia, arkitektur (bilder, bildspel 
med ljud)

 Kultur
 Föreningsliv, musik, Säffleoperan (bilder, bildspel med 

ljud, film, föremål)



SÄFFLE 
HISTORISKA

 Skall intressera både Säfflebor och gäster
 Både unga och gamla.

 Projekt för upprättande
 Betoning på media och interaktivitet
 Professionell intendent (kommande kulturrådgivare 

?) 
 Rimlig budget
 Handikapptoalett mm

 Drift
 Säsongsberoende öppethållande
 Entréavgift
 Bemannad reception med försäljning av litteratur och 

föremål
 Guidning

 Komplettera medfokuspunkter ute i staden
 Ex. ”Kanalbilder”



TEMATEMA

TEMA

HÖRSAL
CAFETERIA

KansliRECEPTION, BUTIK

TOALETT, 
GARDEROB KÖK
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§ 16 Dnr KS/2020:128 

Förslag till upprättande av detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av idrottshall och friidrottsanläggning, Säffle 
7:13 
Ärendebeskrivning 
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för padeltennis har framförts 
till Säffle kommun. 
En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett 
markområde i anslutning till simhallen och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet. 
Inom anslutande område finns sedan tidigare planer på att etablera ny 
friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten Säffle 7:13 och 
saknar i dagsläget detaljplan.  
Planförslaget omfattar även ett område för parkering på västra sidan Tegnérskolan, 
i nordöstra hörnet av kvarteret Enkullen mot korsningen Granvägen/Tegnérgatan. 
Området nyttjas idag som tillfällig parkering, men är i gällande stadsplan från 1962 
avsett för bostadsändamål. Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 
2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen. 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 127, 2021-12-14. 
Granskningsutlåtande, 2021-12-09. 
Planbeskrivning, 2021-12-06. 
Plankarta med bestämmelser, 2021-12-06. 
Naturvärdesinventering, 2020-09-01. 
Trafiktekniskt PM, 2021-04-15. 
Dagvattenutredning, 2021-04-27. 
PM Geoteknik, 2021-09-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna granskningsutlåtandet 
och förslag till detaljplan för friidrott, padeltennis och parkering vid 
Tegnérområdet.  
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§ 127 Dnr MB/2020:190 

Säffle 7:13 - Detaljplan för friidrott och padeltennis m m, 
Tegnér - Beslut om godkännande 
Ärendebeskrivning 
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för padeltennis har framförts 
till Säffle kommun. 
 
En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett 
markområde i anslutning till simhallen och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet. 
Inom anslutande område finns sedan tidigare planer på att etablera ny 
friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten Säffle 7:13 och 
saknar i dagsläget detaljplan.  
 
Planförslaget omfattar även ett område för parkering på västra sidan Tegnérskolan, 
i nordöstra hörnet av kvarteret Enkullen mot korsningen Granvägen/Tegnérgatan. 
Området nyttjas idag som tillfällig parkering, men är i gällande stadsplan från 1962 
avsett för bostadsändamål. Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 
2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen. 
Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande, 2021-12-09 
Planbeskrivning, 2021-12-06 
Plankarta med bestämmelser, 2021-12-06 
Naturvärdesinventering, 2020-09-01 
Trafiktekniskt PM, 2021-04-15 
Dagvattenutredning, 2021-04-27 
PM Geoteknik, 2021-09-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detaljplanen i och med föreslagna 
ändringar efter granskning vara redo för antagande enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet och förslag 
till detaljplan för friidrott och padeltennis m.m, Tegnér samt överlämna detsamma 
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för 
padeltennis har framförts till Säffl e kommun. 

En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten 
har funnit att ett markområde i anslutning till simhallen 
och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet. Inom anslu-
tande område fi nns sedan tidigare planer på att etablera 
ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom 
fastigheten Säffl e 7:13 och saknar i dagsläget detaljplan. 
Båda anläggningarna bedöms behöva förläggas på detalj-
planelagd mark för bygglovsprövningen.

Idrottshallen för padeltennis ska uppföras i privat regi vil-
ket innebär att mark i första hand avses att försäljas. Fri-
idrottsanläggningen ska drivas i kommunal regi.

Planförslaget omfattar även ett område för parkering på 
västra sidan Tegnérskolan, i nordöstra hörnet av kvarteret 
Enkullen mot korsningen Granvägen/Tegnérgatan. Om-
rådet nyttjas idag som tillfällig parkering, men är i gällande 
stadsplan från 1962 avsett för bostadsändamål.  

PLANENS SYFTE
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av 
idrottsanläggningar och därmed utveckla och stärka Teg-
nér som idrotts- och rekreationsområde. Planen syftar 
även till att säkerställa område för befi ntliga tekniska an-
läggningar (transformatorstation m.fl .) inom planområdet 
samt möjliggöra permanent användning av del av Enkul-
len 10 för parkeringsändamål.  

Planförslaget syftar vidare till att säkerställa nuvarande 
parkeringsanvändning i korsningen Granvägen/Tegnér-
gatan samt möjliggöra för ett iordningställande av en per-
manent parkering på platsen.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Utredningar:
• Naturvärdesinventering, Henric Erntsson, 

2020-09-01
• Trafi ktekniskt PM, Wikon, 2021-04-15
• Dagvattenutredning, Wikon, 2021-04-27
• PM Geoteknik, WSP, 2020-09-14

• PM Geoteknik, Sweco, 2021-09-17

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning som redovisar fastighetsägare 
som är berörda av planförslaget upprättas av kommunen. 

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt för-
enligt med översiktsplanen.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget fi nns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet anslagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet anslogs. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  hösten 2020
Samrådsskede   sommar 2021
Granskning    höst 2021
Godkännande i MBN  december 2021
Antagande KF   vinter 2022
Laga kraft   vinter 2022

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 
Området för idrottsanläggningar ligger i sydöstra utkan-
ten av Säffl e intill bl.a. Tegnérhallen samt den nya simhal-
len (se bild på nästa sida). Planområdet omfattar ca 4 ha 
och utgör en del av den större, kommunala fastigheten 
Säffl e 7:13, vilken omgärdar sydöstra Säffl e stad. 

Området för parkering i korsningen Granvägen/Tegnér-
gatan ligger på Säffl e Enkullen 10 vilken är ca 3 500 m2

och ägs av Säffl e kommun.

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kraSamråds-
redogörelse

Antagande
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2. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-24 
att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta 
en detaljplan för aktuell del av Säffl e 7:13. 

Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-09-15 § 98 be-
slutat att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan, med syfte att utöka detalj-
planelagd mark för idrottsanläggningar i anslutning till 
Säffl e simhall och Tegnérskolan. I detaljplaneförslaget 
ingår även att ändra användning för område som idag 
är bebyggt med tillfällig parkering i syfte att göra denna 
permanent. 

ÖVERSIKTSPLAN
I den kommuntäckande översiktsplanen är det aktuella 
idrottsområdet utpekat som friluftsområde med motions-
spår. Området är i den fördjupade översiktsplanen för 
Säffl e stad utpekat för idrottsplatser och motionsområden. 

Området för parkering är i den fördjupade översiktspla-
nen utpekat som bostadsområde. Parkeringen bedöms i 
första hand försörja parkeringsbehovet för Tegnérskolans 
personal.

Planförslaget bedöms delvis vara förenligt med översikts-
planen då föreslaget område för parkering är utpekat för 
bostadsändamål. 

DETALJPLANER
Delområdet för idrottsändamål omfattas inte av detaljplan 
sedan tidigare. Planområdet ansluter i norr mot stadspla-
nen Del av Sundstorpsområdet mm från 1962. Stadsplanen 
omfattar delområdet för parkeringen (se bild på nästa 
sida) och möjliggör för användningen friliggande bo-
stadshus. Närmast gata omfattas området av prickmark.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
Enligt utförd undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2021-05-26 bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
fi nns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning enligt PBL eller MB av planen. 

Undersökningen samråds med länsstyrelsen under 
samrådstiden. 

Följande frågor bör utredas eller fördjupas ytterligare:

• Dagvattenhantering
• Naturvärden
• Trafi k och parkering

Planförslaget omfattar två delområden och är lokaliserat vid Tegnér i sydöstra kanten av Säffl  e. 
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3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen fi nns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det enligt 2 kap. MB väljas en plats 
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.

Planområdet ligger i utkanten av sydöstra Säffl e. Intill lig-
ger befi ntliga idrottsanläggningar så som skidstuga med 
skid-/löpspår, mountainbikebana, gräsplaner, idrotts- och 
simhall. Planförslaget skapar möjlighet att utveckla och 
stärka idrottsområdet ytterligare genom att samla ett antal 
olika anläggningar, samtidigt som synergieffekter kan er-
hållas för den intilliggande Tegnérskolan.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
3 kap MB. ger grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vattenområden, främst riksintressen 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet, som 

så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtag-
ligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Planförslaget berör inte några områden av riksintresse en-
ligt 3 kap MB.

Ekosystemtjänster
Vid detaljplaneläggningen tas ställning till när det är 
möjligt att med hjälp av ekosystemtjänster tillgodose de 
allmänna intressena i 2 kap. PBL och hushållningsbe-
stämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
Planläggningen ska ske med hänsyn till natur- och kul-
turvärden samt miljö- och klimataspekter där ekosystem-
tjänster kan vara användbara lösningar.

Planförslaget innebär en negativ påverkan på två utpekade 
värdeelement i form av torrakor av tall. I norra delen av 
planområdet läggs en planbestämmelse om att skydda trä-
den inom parkeringsområdet med hänsyn till stadsbild, 
närboende samt trädens bidragande ekosystemtjänster. 
De skyddade träden utgörs av 4 större ekar, en aspdunge 
samt en nyligen planterad trädrad som kan utvecklas till 
en allé. Planförslaget bedöms vidare ha en positiv inver-
kan på de kulturella aspekterna av ekosystemtjänster då 
planförslaget bidrar till stärkta idrottsmöjligheter på eta-
blerad yta för idrott och rekreation. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina na-
tur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslaget berör inte några områden av riksintresse en-
ligt 4 kap MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafi k och jordbruk. En MKN 
kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt 
av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även be-
skrivas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till 
att skydda människors miljö och hälsa. Idag fi nns det sär-
skilda normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fi sk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Utsnitt från gällande detaljplan över kvarteret Enkullen med 
illustrerat planområde för parkering.
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För planförslaget bedöms främst MKN för vatten vara 
aktuellt. 

MKN för utomhusluft
Det fi nns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-
oxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fi na partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planområdet är inte närbeläget någon högt trafi kerad 
väg eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna 
påverka luftkvaliteten. Ytterligare påverkan genom ökat 
luftutsläpp från trafi k i området bedöms som ringa. Plan-
förslaget bedöms inte medföra att MKN för utomhusluft 
överskrids i området.

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2021 om inte särskilda skäl fi nns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Aktuell recipient är Byälven, tillhörande delområde ned-
ströms Säffl e. Vattenförekomstens MKN är bestämd att 
uppnå god ekologisk status år 2027 då fl era faktorer inte 
kan uppnå en god status till 2021. 

Kemisk status
Recipienten uppnår ej god kemisk status.

Den kemiska statusen för i stort sett alla ytvattenförekom-
ster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag på-
verkas av miljögifter- de överallt överskridande ämnena är 
polybromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvick-
silverföreningar Anledningen är att det under lång tid har 
skett utsläpp, främst från internationella luftnedfall.

Ekologisk status
Recipienten har idag en måttlig ekologisk status där 
den utslagsgivande parametern har varit fi sk. Älven har 
problem med morfologiska förändringar på grund av 
jordbruk samt är påverkad av rensningar, kanalisering, 
muddringar, bristande konnektivitet m.m som leder till 
försämrade förutsättningar för ett varierat och långsiktigt 
fi sksamhälle. 

Samlad bedömning
För att inte påverka miljökvalitetsnormen negativt krävs 
att planförslaget inte leder till en ökad avrinning vilket 
skulle påverka recipientens hydrologiska regim. 

Planförslaget utformas för att avrinningen från områ-
det inte ska ökas genom omledning och av berört dike 
samt fördröjningsåtgärder inom befi ntlig dike i väst, vil-
ket säkerställer en ökad fördröjning och magasinering av 

dagvattnet. 

I dagvattenutreningen anges att föroreningspåverkan kan 
komma att öka vid ett genomförande av planen vilket krä-
ver en ökad rening. Efter föreslagna åtgärder bedöms inte 
föroreningarna öka i den grad att de har en betydande 
påverkan på recipienten. 

Då nuvarande avrinningsförhållanden och en ökad rening 
kan säkerställas bedöms MKN för vattenförekomster inte 
påverkas negativt av planförslaget. 

MKN för fi sk- och musselvatten
Vänern omfattas av förordningen (2001:554) för miljö-
kvalitetsnormer för fi sk- och musselvatten för att skydda 
fi skvatten i landet. 

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fi sk- och mus-
selvatten påverkas av planförslaget.

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fl er än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Planförslaget berör inte några skydd som är utpekade en-
ligt 7 kap. MB. Längs Granvägen vid föreslagen parkering 
står ett par relativt nyplanterade lönnar vilka kan betraktas 
som en framtida allé. Träden skyddas i planförslaget.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Av 4 § artskyddsförordningen (2007:845) framgår att det 
ifråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga till för-
ordningen markerats med ett N eller n bl.a. är förbjudet 
att avsiktligt störa djuren och skada eller förstöra djurens 
fortplantnings områden eller viloplatser. Enligt 14 § sam-
ma förordning får länsstyrelsen under vissa särskilt angiv-
na omständigheter ge dispens från förbudet i enskilda fall.

Det fi nns inom planområdet inga inrapporterade obser-
vationer av arter vilka berörs av särskilt skydd enligt Art-
skyddsförordningens bilaga. 

Ett befi ntligt dike kan komma att läggas igen och ledas 
om vilket klassas som vattenverksamhet. Vattenverksam-
het kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB.
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Området för fortsatt utveckling med idrottsanläggningar 
ligger i direkt anslutning till Säffl es utkant. Den östra de-
len, tänkt för friidrottsanläggning, är öppen och plan. I 
norr utgörs den av en uppgrusad yta, vilken utgjorde eta-
bleringsyta vid bygget av den intilliggande simhallen som 
invigdes 2019. Grusytan kan idag nyttjas som extrapar-
kering för befi ntliga idrotts- och rekreationsanläggningar 
vilket även fastställts i samband med bygglovet för sim-
hallen. Söder om grusytan fi nns en enklare fotbollsplan 
(naturgräs). Den öppna yta som fotbollsplanen och den 
f.d. etableringsytan utgör har en tydlig inramning av det 
kringliggande, kuperade barrskogsområdet som möter 
området i öster resp. söder. Vid fotbollsplanens sydvästra 
sida är terrängen fl ack och bevuxen med i huvudsak högt 
gräs. Här leds de dagvattendiken som omger gräsplanen 
ut, se vidare under Dagvatten.

Den västra delen, tänkt för padelhall, utgörs av en skogs-
bevuxen höjd. Högsta punkten ligger på ca +62 möh 
(RH 2000), jämfört med fotbollsplanens ca +58,5 möh. 
Skogsdungen utgörs av fl erskiktad blandskog. 

En naturvärdesinventering har utförts inom delområdet 
för idrottsanläggning (Henric Ernstson konsult, 2020-09-
01). Av den framgår att skogen som fi nns inom området 
utgörs av blandskog i olika ålderskategorier och den be-
döms inte nå upp till någon naturvärdesklass. I den väs-
tra delen av området fi nns vissa värdeelement utpekade i 
form av död ved samt ett par yngre ekar.

Den andra delen av planområdet tänkt för parkering vid 
korsningen Granvägen/Tegnérgatan nyttjas idag som till-
fällig parkering. Parkeringen utgörs av en uppgrusad, plan 
yta vilken angörs från Granvägen. Vid korsningen mot 
Tegnérgatan står ett fl ertal mellanstora ekar. Längs Gran-
vägen står en rad med relativt nyplanterade lönnar, vilken 
är att betrakta som en framtida allé. Raden av lönnar fort-
sätter runt parkeringens södra ände. Mellan parkeringen 
och det intillande radhuset (Enkullen 11) står ytterligare 
en ek. Bakom parkeringens södra halva släntar det uppåt 
mot fastigheterna på den västra sidan av kvarteret. Slänten 
är bevuxen med en aspdunge. Bakom parkeringens norra 
halva är marken inom planområdet mer plan och bevuxen 
med ett antal blandade lövträd. 

Planförslag
Planförslaget medför avverkning av skog på höjden där 
padelanläggning kan komma att anläggas. De värdeele-
ment i form av torrakor av tall som pekas ut i naturvär-
desinventeringen kommer troligen att tas bort vid ett 
genomförande av detaljplanen. Områdets sammanlagda 
värde för djur- och växtlivet bedöms dock inte påverkas i 
stort av att dessa träd tas ned. Ett genomförande av detalj-
planen innebär även en förstärkning av möjligheterna till 

Del av planområdet där friidrottsplats föreslås, sett mot norr. 

Dike i västra delen av planområdet som föreslås förläggas 
inom naturmark.

Vegetation vid korsningen Tegnérgatan/Granvägen där parke-
ring föreslås.

Karta över utpekade värdeelement i naturvärdesinventeringen.
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idrott- och rekreationsmöjligheter i tätortsnära läge vilket 
bedöms motivera en avverkning av träden. 

Vidare kommer planförslaget fortsatt innebära stora 
gräsytor i den del där friidrottsanläggning planeras. Viss 
påverkan på intilliggande skog i söder och väst att komma 
att ske beroende på hur anläggningen placeras. Detta kan 
även komma att påverka de närliggande delarna av befi nt-
ligt stig- och elljusspårssystem. Vid intrång i stigsystemen 
ska dessa dras om. 

På grund av höjdförhållandena kan stödmurar komma att 
uppföras i västra delen av planområdet. För att skapa en 
trevlig landskapsbild mot friidrottsområde och skolom-
råde införs planbestämmelse som reglerar att vid uppfö-
rande av stödmur ska muren förses med vegetation (n

2
). 

Vegetationen kan vara i form av klätterväxt, hängande 
sort eller liknande som täcker stödmuren. 

För den del av planområdet som är beläget i korsningen 
Tegnérgatan/Granvägen anges att träden får endast fällas 
om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk (n

1
). Träden 

skyddas då de bedöms viktiga ur en stadsbildsynpunkt, 
för en minskad påverkan på närboende samt för dess eko-
systemtjänster i stadsmiljö.

Geotekniska förhållanden och risk för ras/
skred/erosion
Utdraget ur den översiktliga jordartskartan (SGU, 
1:25 000-1:100 000) visar att den öppna, plana ytan vid 
fotbollsplanen främst utgörs av fi nkorningt material som 
lera-silt (gult) medan den omges av berg med tunt jord-
täcke (rött med prickar). Inga aktsamhetsområden för 
skred fi nns redovisade i anslutning till planområdet.

Befi ntligt arkivmaterial från 1969 har tolkats i samband 
med framtagande av samrådshandlingar för planförslaget 
(WSP, 2020-09-14). Slutsatsen redovisar att området be-
står av lösare lera med en mäktighet upp till 9 meter. Vid 
belastning kan betydande sättningar uppkomma varav 
byggnader/anläggningar på områden med lös lera behö-
ver pålas. Vid uppfyllander och schakter djupare än 1-2 
meter förekommer risk för lokala stabilitetsbrott i leran. 

Då lerans mäktighet minskar eller avtar helt när terrängen 
stiger bedöms risken för stabilitetsbrott i naturliga slänter 
som låg. Lera och silt har relativt låg permeabilitet och 
vid infi ltration av dagvatten riskerar vatten att bli stående 
vid ytan. I samband med schakt, packningsarbeten, spont-
ning, temporära grundvattensänkningar etc. kan närlig-
gande anläggningar komma påverkas.

Enligt PM Geoteknik, Sweco, 2021-09-17, framgår vidare 
att jordförhållandena inom ytan för planerad ny friidrotts-
anläggning utgörs av överst 1-2 m torrskorpelera följt av 
1-9 m lera. Lermäktigheterna avtar mot fastmarkområde-
na och övergår där i friktionsjord och berg. Norr om om-
rådet vid sporthall och badhuset utgörs jorden av överst 
fyllning ovan torrskorpelera på lera. Lermäktigheten va-
rierar här enligt tidigare utförda undersökningar med mel-
lan c:a 3 och 12 m. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är 

uppmätt till mellan c:a 20 à 30 kPa.

Planförslag 
Padelhall föreslås i västra delen av planområdet där mar-
ken består av berggrund. Mot bakgrund av sammanställ-
ningen av de geotekniska förutsättningarna bedöms om-
rådet tillfredställande stabilt för uppförande av byggnad 
utan särskilda åtgärder. Dock styrs höjdsättning av mar-
ken genom avtal mellan Säffl e kommun och exploatören i 
syfte att styra avrinningen från tomten, se Skyfall.

I de östra delarna där friidrottsanläggning med kom-
pletterande mindre byggnader föreslås består marken av 
lera och silt. I södra delen övergår marken till berg vil-
ket kan komma att behövas sprängas beroende på banans 
placering. 

Nya byggnader och anläggningskonstruktioner ska av 
sättningsskäl djupgrundläggas med pålar. Golv för nya 
byggnader ska utföras fribärande. Detta innebär att last 
från byggnader förs ned via pålar till fast friktionsjord / 
berg.

I beaktan av lokal stabilitet ska markuppfyllnader begrän-
sas till max 1,5 m över nuvarande marknivåer. Nya upp-
fyllnader på mark kommer ge marksättningar. Uppfyllna-
der rekommenderas därför inte ske inom byggnads- och 
anläggningsytor.

Sammanfattningsvis bedöms totalstabiliteten för området 
som tillfredställande. 

Förorenad mark
Inga kända föroreningar fi nns i området. 

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap 11§.  

Jordartskarta (SGU) över området. 
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Illustration över föreslagen fridrottsyta i två alternativa lägen.

Radon
Enligt översiktlig inventering (1990) utgör marken nor-
malriskområde vad avser radon. För mark som klassas 
som normalriskområde för radon gäller generellt att man 
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Där-
för föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grund-
läggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att 
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas 
så att luft från marken förhindras att tränga in i byggna-
den. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt hål-
tagningar i golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projek-
teringen av nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Det fi nns inga kända fornlämningar eller annan kulturhis-
toriskt värdefull miljö inom planområdet. 

Det fi nns ett antal kända fornlämningar i skogsområdet 
öster samt söder om området; dessa bedöms emeller-
tid ligga på sådant avstånd att de inte påverkas av ett ev. 
genomförande.

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. 

Skulle i samband med exploatering eller andra arbe-
ten fornlämningar eller misstänka fornlämningar på-
träffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. 
länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet fi nns endast mindre bebyggelse i an-
slutning till bollplanen och elljusspåren. Skidklubben har 
sin stuga i nordöstra delen av området och fotbollsklub-
ben har en klubbstuga i sydöstra delen. 

Planområdet är beläget söder om Tegnérskolan (högsta-
dium), sporthall och simhall där föreslaget idrottsområde 
är tänkt att ingå i en helhetsmiljö tillsammans med befi nt-
liga verksamheter.

Omkringliggande miljö består av villaområden. Det fi nns 
även en förskola norr om planområdet intill föreslagen 
infart till området.

Planförslag 
Detaljplanen innebär att området planläggs som idrotts-
plats (R

1
) med tillhörande funktioner. 

I friidrottsplatsens nordöstra hörn det kan komma att för-
läggas kiosk, entré, WC etc utöver befi ntlig klubbstuga. 
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Planbestämmelse förs in på plankartan att största bygg-
nadsarea är 200 kvm (e

1
) inom  egenskapsområdet samt 

att högsta byggnadshöjd är 3 meter (             ).

För resterande del av friidrottsplatsen gäller att största 
byggnadsarea inom egenskapsområdet är 300 kvm (e

2
) 

vilken syftar till att inrymma tillkommande anläggning-
ar som belysningsstolpar och armaturer samt mindre 
byggnader.  Högsta totalhöjd inom området är 8 meter 
(              ).

Fotbollens klubbstuga kan komma att påverkas av plan-
förslaget beroende på friidrottsanläggningens place-
ring. Vid ett anläggande av friidrottsplats kommer fot-
bollsverksamheten troligen att samordnas på Sporthälla
varav klubbstugan kan tas ned om så behövs.  

Skidstugan omfattas inte av planområdet och behöver fi n-
nas kvar i sitt läge vid elljusspårens entré. 

I planområdets västra del föreslås att största byggnadsa-
rea är 3500 kvm (e

3
) i syfte att inrymma en byggnad för 

inomhusidrott, exempelvis padelhall. Inom området fö-
reslås vidare att högsta totalhöjd är 12 meter ( 0,0  ).

I norra delen av planområdet fi nns en delvis inhägnad 
transformatorstation som ges planstöd (E

1
).

Off entlig service
Det fi nns fl era offentliga verksamheter i närområdet. 

Planområdet föreslås intill den nyligt anlagda simhallen 
intill Tegnérskolan. Intill planområdet fi nns även sporthall 
och förskola. Strax väster om planområdet ligger Björk-
backens äldreboende och i sydväst fi nns ytterligare offent-
liga verksamheter i form av LSS boende och förskola. 

Planförslag 
Planförslaget kan delvis medföra en utökning av den of-
fentliga servicen i området där friidrottsanläggningen fö-
reslås drivas i kommunal regi och vara tillgänglig för både 
allmänhet och klubbar. Föreslagen padelhall planeras 
drivas privat och utgör ingen utökning av det offentliga 
utbudet. 

Kommersiell service och arbetsplatser
Skolan utgör större arbetsplats i närområdet. Den huvud-
sakliga kommersiella servicen är lokaliserad mer centralt 
i Säffl e. 

Planförslag 
Den föreslagna parkeringen vid Tegnérgatan/Granvägen 
kommer till största del att nyttjas av skolans personal. Par-
keringen tillkom då det fanns en brist på personalparke-
ring och har idag ett tillfälligt bygglov. 

Tillgänglighet
Området är relativt fl ackt med en höjd i väster där pa-
delanläggning föreslås förläggas. Planområdet är beläget i 
anslutning till befi ntlig infrastruktur.

Planförslag 
Planområdet bedöms kunna anordnas tillgängligt för per-
soner med funktionsvariationer. Parkering föreslås i an-
slutning till respektive anläggning för att uppnå rekom-
menderade avstånd till entréer.

FRIYTOR
Rekreation och lek
Området nyttjas redan idag för idrott och rekreation. 

Inom planområdet fi nns bollplan där det bedrivs fot-
bollsverksamhet och öster om området fi nns elljusspår 
som används både för rekreation och för skidverksamhet. 

Planförslag 
Planförslaget innebär en utökning av idrottsanläggningar 
(R

1
) i Säffl e. 

Beräknad yta för friidrottsplats har gjorts med hänsyn till 
de tävlingar som kan komma att hållas på platsen. Da-
gens friidrottsanläggning vid Sporthälla uppfyller inte 
tävlingskraven.

Planförslaget innebär en mindre påverkan på spontanle-
ken i området då en idag oexploaterad yta tas i anspråk 
för padelhall med en vuxen, betalande, målgrupp. Större 
delen av området kommer dock forsatt vara tillgängligt 
för allmänheten då friidrottsanläggningen inte kommer 
att vara stängd. Anläggningen begränsas endast med ett 
staket mot tillkommande parkering för att undvika tra-
fi k in på området. Ytan är därmed fortsatt tillgänglig för 
spontanidrott och lek. 

Om planförslaget påverkar intilliggande stigsystem eller 
skidspår ska berörda stigar dras om. 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät
Till området fi nns idag endast en mindre anslutningsväg, 
5,5 meter bred, från Tegnérsgatan. Då biltrafi k föreslås 
angöra området och parkera inom planområdet kommer 
trafi ken i området öka varav en trafi kutredning tagits fram 

TEGNÉRGATAN

GR
AN

VÄ
GE

N

GC-BANA

SÄFFLE CENTRUM

anslutningsväg

Översiktsbild över befi ntlig infrastruktur. 

0,0

0,0
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inom ramen för planarbetet.

Befi ntlig fordonstrafi k är liten och angör området via 
anslutningsvägen från Tegnérgatan. Trafi ken utgörs i hu-
vudsak av besökande till Tegnérsområdets parkering eller 
södra sidan simhallen där det fi nns en parkering och viss 
distribution av varor sker. 

Planförslag 
Planförslaget kommer att innebära en ökad trafi k till om-
rådet. Angöring till planområdet föreslås ske från Tegnér-
gatan via anslutningsvägen. Trafi kutredningen bedömer 
att ingen negativ påverkan på trafi ken eller säkerheten för 
oskyddade trafi kanter tillkommer vid Tegnérgatan. 

En ökad trafi kmängd på anslutningsvägen medför en viss 
påverkan på intilliggande förskola samt trafi ksäkerheten 
för oskyddade trafi kanter på gatan, hämta/lämnande till 
förskolan samt gång- och cykelbanan söder om förskolan. 

Dock kan inte ett separat stråk för oskyddade trafi kanter 
anordnas utan stor påverkan på intilliggande fastigheter. 
Därav ska anslutningsvägen hastighetssäkras med exem-
pelvis gupp eller avsmalningar för att uppnå en god trafi k-
säkerhet för oskyddade trafi kanter längs vägen, eventuellt 
utspringande barn från förskolan samt för hämta/lämna 
till förskolan. Gatan föreslås även förlängas inom område 
för parkering (P-PLATS). 

För att nå västra delen av planområdet har lämplig drag-
ning studerats i trafi kutredningen. Föreslagen sträcka ge-
nom den parkeringen (P-PLATS) (se bild nedan) är en 
förlängning av befi ntlig anslutningsväg och är lokaliserad 
med hänsyn till ytbehov samt för att undvika skymd sikt 

för gång- och cykelbanan. Även för denna sträcka kan 
hastighetsdämpande åtgärder vara lämpligt. 

Parkering, utfarter, varumottagning
I området fi nns tre olika parkeringar. Parkering till 
idrotts- och friluftsområdet sker på grusad yta inom 
planområdets norra del. För förskolan norr om planom-
rådet fi nns en hämta/lämna parkering inom förskolans 
fastighet. Parkering fi nns även i anslutning till simhallen, 
dessa platser används även som informella hämta/lämna 
platser till förskolan. 

Planområdet omfattar även den tillfälliga parkeringen i 
korsningen Granvägen/Tegnérgatan. Marken är i gäl-
lande plan planlagd för bostadsändamål.

Planförslag 
Parkering (P) föreslås i korsningen Granvägen/Tegnérga-
tan för att göra den tillfälliga parkeringen permanent.

En allmän parkering (P-PLATS) föreslås inom den idag 
grusade parkeringsytan vid bollplanen. Parkeringen be-
räknas nyttjas av besökande till friidrottsanläggningen, 
motionsspåret och övriga aktiviteter i området samt för 
buffert till större tävlingar i sim- och sporthallsarena. Inga 
exakta parkeringsantal har tagits fram. I skiss från trafi k-
utredningen redovisas 110 platser vilket kommunen be-
dömer är tillräckligt. 

Parkering för padelhall i västra området föreslås ske inom 
egen fastighet. Läge för parkering till föreslagen padelhall 
kan anordnas på fl era platser i anslutning till byggnaden.  
Parkeringsbehovet beräknas i trafi kutredningen maximalt 

Illustration över möjliga trafi kåtgärder (källa: Trafi ktekniskt 
PM, Wikon 2021-04-15)
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uppgå till 65-70 fordon. Dock väntas samåkning och antal 
transportsätt att minska behovet. På skiss från utredning-
en redovisas 54 platser vilket kommunen bedömer som 
tillräckligt. 

I anslutning till idrottsanläggningarna ska parkeringsplat-
ser för personer med funktionsvariationer anläggas och 
placeras på lämpliga ställen i förhållande till bland annat 
entréer. 

Både parkeringsförbud och förbud att stanna bör införas 
för anslutningsgatan mellan Tegnérgatan och parkeringen 
till Tegnérområdet samt anslutningsgatan till padelhallen. 
Detta då den är smal och kan hindra om något större for-
don t.ex räddningstjänst måste igenom. 

För varumottagning och angöring av större fordon be-
höver korsningen Tegnérgatan/Oxelgatan justeras. Tra-
fi kutredningen redovisar en påverkan på förskoletomtens 
infart vid en större kurvradie. Påverkan är dock liten och 
endast kantsten kan komma att behöva läggas om för en 
ändamålsenlig utformning av vägen. 

Gång och cykeltrafi k
Planområdet korsas av gång- och cykelbana i öst västlig 
riktning söder om förskolan. 

Längs Tegnérgatan fi nns separat gång- och cykelbana. 
Gångtrafi kanter och cyklister som ansluter området via 
Tegnérgatan nyttjar anslutningsvägen vilken inte har nå-
gon separat bana eller trottoar.  

Planförslag 
Gång- och cykeltrafi k längs anslutningsvägen föreslås 
fortsatt ske i blandtrafi k då utrymme för breddning av 
gatan begränsas av intilliggande fastigheter. För en ökad 
säkerhet bör gatan hastighetssäkras. 

Gång- och cykelbanan som korsar planområdet i norra 
delen föreslås delvis att dras om och anordnas längre sö-
der ut för att minska risken för konfl ikter i korsningen 
med anslutningsvägen där sikten är skymd. Gång- och 
cykelbana (gång cykel) får anordnas inom område för 
parkeringsändamål (P-PLATS) för att nå padelhall i väs-
tra delen av planområdet. Resterande del av sträckan som 
inte är belägen inom parkeringsområde planläggs som 
gång- och cykelbana (GÅNG CYKEL).

Inom västra området ska även en gång- och cykelbana 
anordnas inom område för idrottsanläggning (R

1
) för att 

säkerställa en koppling till skolområdet där samnyttjande 
av omklädningsrum kan komma att ske. Banan redovisas 
inte i plankartan men säkerställs i avtal med exploatören. 

Kollektivtrafi k
Närmaste hållplats är belägen i korsningen Tegnérgatan/
Oxelgatan. Hållplatsen trafi keras varje timme av linje 84.  

Planförslag 
Hållplatsen måste fl yttas längs Tegnérgatan då nuvarande 

placering kommer att hindra den ökande trafi ken. Place-
ring utreds närmare i senare skede. 

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Planförslag 
En enklare bullerberäkning har gjorts för anslutningsvä-
gen till planområdet då en ökad trafi kmängd potentiellt 
kan orsaka störningar för förskolans utemiljö.

Beräkningen har räknat med en hastighet på 30 km/h, 
vilket troligtvis är en hög hastighet då vägen ska utformas 
med hastighetsdämpande åtgärder. 

Bullerberäkningen visar att den ekvivalenta ljudnivån 10 
meter från vägen vid en trafi kmängd av 200 ÅDT uppgår 
till 48 dBA vilket understiger riktvärdena både för äldre- 
och ny skolgård (55 dBA, 50 dBA). En högre ekvivalent 
ljudnivå kan uppkomma vid tävlingar och större evene-
mang vilket då inte bedöms vara aktuellt under förskolans 
verksamma tider.

Beräkningen visar vidare en maximal ljudnivå av 82 dBA. 
Den maximala ljudnivån uppkommer av tung trafi k som 
kan antas utgöras av dagens varuutlämning på baksidan av 
simhallen. Av planförslaget tillkommande tung trafi k be-
räknas bussar vid tävlingar etc. främst trafi kera vägen på 
helger och kvällar när förskolan inte bedriver verksamhet. 
Den maximala ljudnivån bedöms därmed inte överskrida 
riktvärdet på 70 dBA mer än 5 gånger per maxtimme un-
der ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas. 

Risk för luftföroreningar
Planområdet är inte beläget i närheten av någon högt tra-
fi kerad väg eller annan utsläppskälla som påverkar luft-
kvaliteten negativt i området. 

Planförslag
Planförslaget bedöms inte orsaka någon betydande ök-
ning av trafi k till området som skulle påverka luftkvalite-
ten negativt. 

Störande ljus
Ljuskällor i området utgörs idag av trafi k längs Tegnérga-
tan och anslutningsvägen samt gatuljus längs gång- och 
cykelbana söder om förskolan och bostadsområdet. 

Planförslag
Planförslaget innebär en viss ökning av trafi k längs Teg-
nérgatan och anslutningsvägen. Denna trafi k bedöms inte 
orsaka nya ljusstörningar. Planförslaget innebär dock att 
störande ljus kan tillkomma från friidrottsanläggningen 
där det kan tänkas att strålkastare anordnas. Dessa kan 
innebära nya ljusförhållanden för den närmaste raden 
bostadshus norr om planområdet. Belysningen av an-
läggningen ska dock utformas och riktas så att den inte 
stör omgivningen. Mellan föreslagen friidrottsplats och 
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bostadshusen fi nns det även uppvuxen vegetation varav 
någon betydande ljusstörning inte bedöms uppkomma. 
Frågan bevakas inom ramen för bygglovsprövningen.  

Skyfallsrisk
Skyfallskartering över området visar på översvämnings-
problematik i området. 

Planförslag
Marken ska höjdsättas så att avvattning sker ytledes mot 
befi ntligt dikessystem. För den mark inte planområdet 
som föreslås nyttjas för padelanläggning ska markens 
höjdsättning regleras genom avtal mellan exploatören 
och Säffl e kommun. För resterande del av planområdet är 
Säffl e kommun fastighetsägare och kommer att anordna 
marken enligt dagvattenutredningens rekommendationer. 

Planerad parkeringsyta kan med fördel sänkas i förhål-
lande till omkringliggande mark för att ge möjlighet till 
ytterligare magasinering vid stora regnmängder.

Skyfallskarteringen visar också på översvämningsproble-
matik nedströms planområdet vid skola/förskola längs 
Plogvägen. För att inte förvärra situationen jämfört med 
innan exploatering, föreslås en bräddlösning vid inlopp på 
dagvattenledningsnätet från dikessystemet. Avledning kan 
då ske via ett dike med fl acka slänter förlagt mellan gång- 
och cykelbana, parallellt Plogvägen och Harvvägen. Den 
sänka som skapas av diket utgör ett tydligare skyfallsstråk 
förbi byggnader längs Plogvägen. Nedströms Plogvägen 
följer ytledes avrinning befi ntliga lågpunkter, utan påver-
kan på befi ntliga byggnader

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Spill- och drickvattenledningar fi nns framdragna till sim-
hallen och skolan norr om planområdet. Ledningar fi nns 
i anslutningsvägen till planområdet samt i planområ-
dets norra del där de huvudsakligen är lagda i gång- och 
cykelbanan.

Planförslag
För de allmänna VA- ledningar som är belägna inom kvar-
tersmark i västra delen av planområdet tillförs ett mark-
reservat för allmännyttiga ledningar (u). Markreservatet 
omfattar ett område 3 meter från respektive yttre ledning. 

Dagvatten
Planområdet avvattnas idag via de inom och i anslutning 
till området anlagda dikena. Dikena har nyligen anlagts av 
kommunen med syftet att ta hand om takavvattning från 
Tegnérhallen och simhallen.

Dikessystemet används också som omledning av befi nt-
liga vattendrag från sydöst som tidigare anslutit till den 
dagvattenledning som korsar planområdet i nord-sydlig 
riktning. 

För att avlasta dagvattenledningsnätet norrut, in mot 
Säffl e tätort, har befi ntliga vattendrag letts om västerut 
för anslutning längre nedströms i dagvattenledningsnätet 
gentemot tidigare anslutningspunkt

Planförslag
Planförslaget innebär en större andel hårdgjorda ytor i 
området vilket ökar mängden dagvatten som avrinner från 
området. 

Vid hårdgöring av parkeringsytan inom Enkullen 10 
ska avledning av dagvatten ske mot dike för fördröj-
ning och rening, samt utlopp strypas innan avledning till 
dagvattenledningsnätet.

Flödes- och magasineringskrav baseras på att avrinning 
från området ej får öka på grund av tillkommande hård-
gjorda ytor i förhållande till nuvarande avrinning. Med 
principen att avrinning från området ej får öka på grund 
av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande till nuva-
rande avrinning krävs ett magasinsutrymme på totalt 225 
m3. 115 m3 för delområdet för padelhall och 110 m3 för 
delområdet för friidrottsanläggningen.

Fördröjningsmagasin anläggs väster om planområdet 
inom befi ntligt dikessystem.

Friidrottsanläggningens placering innebär att den sydväst-
liga delen av befi ntlig dikessträckning måste läggas igen 
och därmed kulverteras eller ledas runt anläggningen. För 
att behålla befi ntlig magasinerings- och fördröjningskapa-
citet föreslår dagvattenutredningen omledning. 

Dike som genomkorsar planområdet i nordsydlig riktning 
förläggs inom naturmark (NATUR) samt område för 
idrottsanläggning (R

1
). Dikets funktion säkerställs inom 

kvartersmark med u-område (u).

Vid ett genomförande av detaljplanen kan mängden föro-
reningar såsom näringsämnen, metaller olja och suspende-
rande ämnen komma att öka. I förhållande till Riktvärdes 
gruppens riktlinjer hamnar värdena vid ett genomförande 
av detaljplanen med god marginal under eller på samma 
nivå som riktvärdena förutom metallen bly som överstiger 
riktvärdet med 1 μg/l.

Utsnitt ur skyfallskartering för Säffl  e stad
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Den ökade föroreningspåverkan bedöms efter fördröj-
nings- och reningsåtgärder inte utgöra en betydande på-
verkan på recipienten.

Värme
Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt 
hållbara energilösningar. 

El, telefon och IT
Inom planområdet fi nns el- telefon och fi berledningar. I 
norra delen fi nns en delvis inhängnad transformatorstation. 

Belysning fi nns inom området samt längs gång. och cykel-
bana i norra delen av planområdet. 

Planförslag
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
(u) förläggs inom kvartersmark för idrottsanläggning. 
Markreservaten för el och fi berledningar omfattar 2 meter 
från respektive yttre ledning. 

I nordvästra delen förläggs ett markreservat för fi ber och 
elledningar längs gång- och cykelbanan. Ett mindre mark-
reservat för fi ber förläggs väster om diket inom natur-
mark, och ett markreservat för elledningar förläggs på den 
östra sidan om samma område. 

För den teleledning som genomkorsar området har inget 
markreservat föreslagits. Ledningen föreslås fl yttar varav 
kommunen kommer att initiera en dialog med Skanova. 

Avfallshantering
Planförslag
Avfallshantering ska ske i enlighet med kommunens ren-
hållningsföreskrifter och renhållningsguide. 

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM FÖRANDE

Detaljpaneförslaget innebär en utveckling av idrottsan-
läggningar i Säffl e stad. Lokaliseringen av friidrottsan-
läggning vid simhall, sporthall, skola och friluftsområde 
bedöms kunna innebära positiva synergieffekter och möj-
lighet till samnyttjande av omklädningsrum och parkering. 
En utveckling av friidrottsområdet kan också innebära 
positiva effekter på skidklubbens verksamhet som kan 
nyttja banan, läktare och övriga faciliteter på vintertid. 

Då planområdet redan idag nyttjas för idrottsändamål be-
döms inte påverkan på områdets användning som stor. 
Dock innebär en privat driven anläggning såsom padel en 
större påverkan då ett allmänt tillgängligt skogområde in-
till skolan tas i anspråk för en verksamhet som riktar sig 
till en mer vuxen och betalande målgrupp. Tillgången till 
friytor, spontanlek och rekreation är dock fortsatt stora i 
området och ett utvecklat område för idrotts- och rekrea-
tionsändamål omkring Tegnér ger ett bredare utbud och 
en ökad attraktivitet för både säffl ebor och besökare.

Planförslaget innebär vidare en ökad trafi k i området varav 
åtgärder krävs för att trafi ken på anslutningsvägen inte ska 
påverka förskolan eller trafi ksäkerheten längs gång- och 
cykelbanan negativt. Vidare kan intilliggande bostäder 
uppleva en ökad grad av störning vid större evenemang.

Beroende på friidrottsbanans placering kan befi ntlig stig- 
och elljusspår system påverkas varav berörda sträckor ska 
dras om för att bevara friluftsområdets värden. De värde-
element som pekas ut i naturvärdesinventeringen påver-
kas negativt av planförslaget. Detta bedöms som helhet 
inte påverka områdets djur- och växtliv stort då resterande 
delar av skogsområdet bevaras. 

Den parkering som föreslås på nu planlagd bostadsmark le-
der till att skolans personal kan fortsätta nyttja parkeringen. 
För att minska påverkan på omkringliggande bostadshus 
och stadsbilden är det viktigt att bevara vegetationen i områ-
det. Detaljplanen säkerställer att träden kommer att bevaras. 

Elanläggning intill gång- och cykelbana i norr. 
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6. GENOMFÖRANDE FRÅGOR
Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner 
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomfö-
ra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till ex-
empel förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglovsprövning. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom 
gång- och cykelbana, parkering och naturområden.

Ansvarsfördelning

Vad ska göras? Vem gör?

Planarbete Säffl e kommun
Fastighetsbildning Lantmäteriet (efter an-

sökan från exploatör/
fastighetsägare)

Markarbeten/grovplanering 
tomt

Fastighetsägaren

Byggnation inom 
kvartersmark

Fastighetsägaren

Flytt av ledningar Skanova (Säffl e kom-
mun initierar och 
bekostar)

Ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet

Säffl e kommun

Avtal
Markanvisningsavtal mellan Säffl e kommun och exploatör 
inom västra delen av planområdet ska upprättas. I mark-
anvisningsavtalet ska bland annat höjdsättning av den nya 
fastigheten, anläggande av gång- och cykelbana till skolan 
fastställas samt fördelning av ansvar och kostnader vid ge-
nomförande av padelhallen.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen ger möjlighet till fastighetsbildning av ny 
fastighet för idrottsändamål (A) samt för ny fastighet för 
parkeringsändamål (B). 

Berörd fastighet är Säffl e 7:13, där del av fastigheten över-
går till ny fastighet. Respektive exploatör ansvarar för att in-
itiera och bekosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och ledningsrätter
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
(u) ger inte något formellt skydd. För att säkerställa led-
ningar och kulverterat dike får servitut bildas. Ansvarig 
för bildande av servitut är berörd ledningsägare.

Kulverterat dike under infart till föreslagen nybildad 
fastighet i västra delen av planområdet ska säkerstäl-
las med servitut eller motsvarande i samband med 
fastighetsbildningen. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planens genomförande kommer att innebära kostnader 
för Säffl e kommun.

I samband med genomförande av padelhall bedömer Säff-
le kommun att mindre åtgärder på gatan mellan simhallen 
och förskolan kommer att krävas, vissa åtgärder kopplade 
till befi ntlig gång- och cykelväg, åtgärder i dagvattensys-
temet samt anvisning av anslutningsväg över parkeringen 
(P-PLATS) till den nya padelhallen. Vissa delar av dessa 
kostnader kan kostnadstäckas av exploateringen för 
padelhall. 

Markområde: Fastighet: Area:       Åtgärd:

        A  Säffl e 7:13 9359 m2       Avstyckas till   
     separat fastighet

         B  Enkullen 10 1962 m2       Avstyckas till   
     separat fastighet



I samband med ett framtida genomförande av friidrotts-
banor kommer detta kräva investeringsmedel. Detta är 
dock ej ännu beslutat. I samband med detta behöver fär-
digställande av övrig allmän platsmark inrymmas i en så-
dan budget.

TILLSTÅND
Ett befi ntligt dike kan komma att läggas igen och ledas 
om vilket klassas som vattenverksamhet. Vattenverksam-
het kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB.

Generellt gäller att kulverteringar/igenläggningar av dike, 
anläggande av fördröjningsmagasin etc. omfattas av an-
mälningsplikt enligt 11 kap 9 a § miljöbalken, alternativt 
tillstånd enligt 11 kap 9 b § samma lag beroende på åtgär-
dens omfattning i yta.

7. MEDVERKANDE 
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av Marielle Nilsson, sam-
hällsplanerare SBK Värmland AB i samverkan med stads-
arkitekt Daniel Nordholm, Peter Pettersson och Annika 
Sahlén, Säffl e kommun.

Säffl  e 

2021-12-06

Daniel Nordholm  Annika Sahlén

Stadsarkitekt   Planhandläggare

Peter Pettersson   Marielle Nilsson

Förvaltningschef    Samhällsplanerare
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1 Sammanfattning  

En naturvärdesinventering har skett i samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för att undersöka om 

området hyser värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde.  

En inventering är gjord enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014. En 

naturvärdesinventering ska enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den 

biologiska mångfalden och omfattar inte andra tjänster t.ex. ekosystemtjänster så som vattenrening, fotosyntes, osv.  

Detaljplaneområdet ligger dikt an mot tätbebyggt område i form av skola och simhall. En stor del av området utgörs 

av befintlig idrottsplats med tillhörande diken mm. Skogen som finns inom området utgörs av blandskog i olika 

ålderskategorier och bedöms inte nå upp till någon naturvärdesklass. I området finns vissa värdeelement utpekade i 

form av död ved.  

 

 

 

 

 

Henric Ernstson  
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2 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen har utförts inför detaljplanearbetet inom del av Säffle 7:13 för tänkt etablering av 

paddelhall, Säffle kommun.  

3 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald enligt NVI SS 199000:2014, samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I 

rapporten beskrivs områdets karaktärer utifrån naturmiljö, även om dessa inte bedöms nå naturvärdesklass. 

4 Avgränsning och metodik 

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att 

beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska 

enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.   

En naturvärdesinventering omfattar endast naturvärdens betydelse för biologisk mångfald, inte andra tjänster t.ex. 

ekosystemtjänster så som vattenrening, fotosyntes, osv. Att bedöma dessa aspekter kräver andra 

bedömningsgrunder. NVI omfattar endast ett litet mått av landskapet och är inte någon landskapsekologisk analys 

som kan göras betydligt mer omfattande och detaljerad. NVI omfattar varken konsekvensbedömning eller 

bedömning av framtida naturvärde. En NVI ger inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller 

utvecklingspotential.  

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdesklass.  

4.1 Nivå och detaljeringsgrad 

Inventeringen har genomförts genom att studera tillgängligt material samt genom ett fältbesök den 21:e augusti, 

vädret vid inventeringstillfället var växlande molnighet.  

Inventeringen har skett i fält, nivå detaljerat med tillägg för naturvärdesklass 4, biotopskydd och värdeelement. 

Värdeelement som har identifierats i fält är värdefulla träd i form av grova träd eller träd med särskilt naturvärde 

(så som grova aspar, äldre tall, grova sälgar osv.) och skyddade kärlväxter.  

4.2 Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter avses arter som indikerar att ett område kan ha naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för den biologiska mångfalden. Med naturvårdsarter avses i fallet NVI arter som är skyddade, rödlistade, 

typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Det är endast de naturvårdsarter som bedöms vara relevanta som ska 

användas vid en naturvärdsbedömning t.ex. ska signalarter endast beaktas i den geografiska zonen och området 

samt livsmiljön där de indikerar på naturvärde. Vid fynd av naturvårdsarter ska detta stå i relation till vad som kan 

förväntas i det enskilda fallet. Naturvärdesarter i detta fall är hämtade från artportalen och utgörs av arter 

kopplade till skog.  

 



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7517/nvi100.docx / utskriven: 2020-09-01 5 (11) 

4.3 Karteringsunderlag 

Vid förstudie inför inventeringen har följande underlag använts: 

• Utdrag från ArtDatananken 2020-08-11 öppna data 

• Utdrag från ArtDatabanken 2020-08-18 skyddade data 

• WMS-tjänst  

o Nyckelbiotoper, biotopskydd och naturvärdesobjekt, sumpskogar (skogsstyrelsen) 2020-07-08 

o Våtmarksinventeringen 2020-07-08 

5 Allmän beskrivning av området 

Området ligger stadsnära och ligger intill befintlig skola, badhus samt utgörs av en större bollplan/idrottsplats. I 

väster finns en skogsdunge som utgörs av blandskog i olika åldrar, i området finns rikligt med stigar. Skogsdungen 

fortsätter väster om planområdet och i detta område finns bland annat flera klenare ek som står mellan klenare 

tallar i en lövdunge. Inom skogen har det noterats några lågor men främst två stående torrakor av tall.  

Söder om idrottsplatsen går området upp mot ett strövområde med barrvegetation med marktäcke av blåbärsris.  

 

 

Karta över området. 

Inga områden bedöms nå upp till naturvärdesklass, de värdeelement som har noterats finns på kartbilden nedan.  
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Karta över området med funna värdeelement markerade. 

 

Bild från skogsdungen i väster, i omrdået finns fin blandskog som är flerskiktat, dvs. flera olika ålder på skogen.  
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Bild från cykelbanan som passerar skogsdungen i norr.  

 

Skogsmarken söder om idrottsplatsen, ned mot densamma. 
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Foto över del av idrottsplatsens södra ände. Ek och tall som ligger utanför området i väster, det är två 

klenare ekar 6-10 m höga i ett bestånd av tall. 

 

6 Referenser: 

Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala 

Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978-91-88506-93-1 

Nitare, J, (red.) 2019. Skyddsvärd skog Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. 

Skogsstyrelsen. ISBN: 978-91-87535-15-4 

Salomon L. Fältflora över signalarter i skog. BoD ISBN 978-91-7699-600-3 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport 

SIS-TR 1999001:2014 

 

6.1 Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen  http://www.artportalen.se/ 

Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 

Geodataportalen  https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatal

ogen/ 

Skogsstyrelsens hemsida  http://www.skogsstyrelsen.se/ 
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7 BILAGA 1  

7.1 Bedömningsgrund 

Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån arter. 

Värden för 

bedömningsgrund art  
Naturvårdsarter  Rödlistade arter  Hotade arter  

 

Artrikedom  

  

Obetydligt artvärde  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

naturvårdsarter.  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

rödlistade arter.  

  

 

Området är inte 

påtagligt artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Visst artvärde  

Enstaka naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone en 

naturvårdsart är god 

indikator på naturvärde 

eller har en livskraftig 

förekomst.  

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  
 

Området är artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Påtagligt artvärde  

Flera naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone några 

naturvårdsarter är goda 

indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

 

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone en rödlistad 

art har en livskraftig 

förekomst.  

 

 

Området är mycket 

artrikare än det 

omgivande landskapet 

eller andra områden av 

samma biotop i regionen 

eller i Sverige.  

Högt artvärde  

Ett stort antal 

naturvårdsarter 

förekommer.  

Flera naturvårdsarter är 

goda indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

Flera rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone några 

rödlistade arter har 

livskraftiga förekomster.  

  

Enstaka hotade arter 

förekommer.  
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Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån livsmiljö - biotop. 

Värden för bedömningsgrund biotop  

 

Biotopkvalitet  

 

Sällsynthet och hot  

 

Obetydligt biotopvärde  
Biotopkvaliteter saknar eller är av negativ 

betydelse för biologisk mångfald.  
 

Visst biotopvärde  

  

Enstaka biotopkvaliteter med positiv 

betydelse för biologisk mångfald finns 

närvarande men många av de 

biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller förekommer inte i 

tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Förekomst av biotop som är regionalt 

sällsynt.  

 

Påtagligt biotopvärde  

  

Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald finns närvarande men 

enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller hade kunnat 

förekomma i större omfattning eller vara av 

större betydelse för biologisk mångfald.  

Förekomst av biotop som är nationellt eller 

internationellt sällsynt.  

Förekomst av Natura 2000-naturtyp.  

 

Högt biotopvärde  

De biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald som kan förväntas 

förekomma i biotopen finns i stor 

omfattning och med uppenbart god kvalitet. 

Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt 

bättre i den aktuella regionen.  

Förekomst av biotop eller Natura 2000-

naturtyp som är hotad i ett nationellt eller 

internationellt perspektiv.  
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8 BILAGA 2 

8.1 Naturvärdesobjekt  

Naturvärdesobjekt identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvärdesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska 

vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam naturvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning 

mellan arter och livsmiljöer. Förutom naturvärdesobjekt ska även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska 

mångfalden identifieras och beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en 

sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 
Säffle kommun planerar ett nytt detaljplanområde, Padel och Friidrott Tegnér, beläget söder 

om Tegnérhallen och Säffles simhall (se figur 1). Området är på totalt 3,9 ha och planeras 

innehålla anläggningar för friidrott och padel med tillhörande utomhusbanor och parkering.    

 

 

Figur 1 Planutformning för Padel och Friidrott Tegnér. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka eventuella 

behov av flödes-, magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen.   

 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen baseras på föreslaget utformningsalternativ av detaljplanområdet samt befintligt 
underlag i form av digital grundkarta, befintligt ledningsnät och inmätta diken från Säffle 
kommun. Platsbesök har även genomförts.   
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Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
(StormTac V. 2019-09-17). Dessa bör tolkas med största försiktighet och endast ses som en 
grov indikation till förändrad föroreningsbelastning till recipient.  

Beräkningar och antaganden har genomförts i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 
Avledning av dag-, drän- och spillvatten med tillhörande bilagor 10-1a och 10-6a. 

Säffle kommun saknar idag en generell dagvattenstrategi och -policy.   

 

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig dagvattensituation 
Delområdet för placering av padelhall med tillhörande utebanor och parkering består idag av 
kuperad skogsmark med lokal högsta punkt på +62 (RH2000) i mitten av delområdet, det vill 
säga 2–3 m över resterande planområde (se figur 2). Delområdet för placering av 
friidrottsanläggning med tillhörande parkering består idag av en höjdmässigt plan yta på +58,5, 
med en grusplan för parkeringsmöjligheter i norr, gräs- och ängsmark för bollspel i mitten och 
bergigt skogsområde i syd.  

Inom och i anslutning till området finns av kommunen ett nyligen anlagt gräsbeväxt 
dikessystem, med syftet att ta hand om takavvattning från Tegnérhallen och simhallen.  
Dikessystemet används också som omledning av befintliga vattendrag från sydöst som tidigare 
anslutit till den dagvattenledning som korsar planområdet i nord-sydlig riktning. För att avlasta 
dagvattenledningsnätet norrut, in mot Säffle tätort, har befintliga vattendrag letts om västerut 
för anslutning längre nedströms i dagvattenledningsnätet gentemot tidigare anslutningspunkt.  

 

 

Figur 2 Befintligt planområde med illustrerade halvmeters höjdkurvor och befintligt dagvattensystem.  

SÄFFLE 

SIMHALL TEGNÉRHALLEN 

ANLAGT 

DIKESSYSTEM 
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2.2 Recipient Byälven 
För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå till 
en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God status. 
Recipient i det här fallet är Byälven, tillhörande delavrinningsområdet nedströms Säffle och 
mätstation SE655857-133521. Älvens ekologiska och kemiska status klassas som Måttlig samt 
Uppnår ej god status1.  Vattenförekomstens MKN är bestämd till att uppnå kvalitetskrav för 
God ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för 
föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som bedöms 
överstiga gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå och angiven 
status i normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på 
vattenförekomsten blir sämre än nuvarande status.  

Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av problem inom områden för morfologiska 
förhållanden, då på grund av påverkan från förändrad markanvändning i form av jordbruk. 
Älvens hydrologiska regim är också negativt påverkad från rensningar, kanalisering, 
muddringar, fördjupningar, strandskoning och bristande konnektivitet. Detta medför 
försämrade förutsättningar för ett varierat och långsiktigt fisksamhälle. Kemisk ytvattenstatus 
bedöms till Uppnår ej god status utifrån ”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade 
ämnen, då med avseende på bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Utsläpp av dessa ämnen har skett under lång tid världen över, vilket lett 
till luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition.      

3 Framtida situation 
Det framtida utformningsförslaget medför en förändrad markanvändning i form av en 
padelhall på c:a 3 480 m2 och en friidrottsanläggning på c:a 15 330 m2 med till hörande 
parkeringsytor på 2 180 m2 respektive 4 470 m2. Friidrottsanläggningens placering innebär att 
den sydvästliga delen av befintlig dikessträckning måste läggas igen och därmed kulverteras 
eller ledas runt anläggningen (se figur 3). För att behålla befintlig magasinerings- och 
fördröjningskapacitet föreslås omledning. Som principiell dagvattenhantering, utifrån framtida 
exploatering, föreslås att flödes- och magasineringskrav baseras på att avrinning från området 
ej får öka på grund av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande till nuvarande avrinning. 
Detta med avseende på Byälvens påvisade problematik inom kvalitetsfaktor för hydrologisk 
regim.    

 

 
1 Viss Vatteninformation Sverige (u.å.) Byälven nedströms Säffle. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28142211 
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Figur 3 Friidrottsanläggningens placering innebär att befintlig dikessträckning i sydöst läggs igen och då får 
kulverteras eller ledas runt området.  

 

3.1 Exploaterad avrinning 
Framtida dagvattenbelastning från området förväntas komma från byggnader, hårdgjorda ytor, 
friidrottsanläggningen, samt övriga ytor som omkringliggande gräs- och grusytor. 
Avrinningskoefficienter antas utefter ytornas karaktär: 

Byggnad  0.9 

Hårdgjorda ytor  0.8 

Friidrottsanläggning 0.1 

Övrig yta  0.1 

Planområdet definieras som gles bostadsbebyggelse med dimensionerande krav motsvarande 
regn med återkomsttid 10 år för trycklinje i marknivå, med 10 minuters varaktighet och 
klimatfaktor 1,25. Detta motsvarar en dimensionerande regnintensitet på 285 l/s ha. 

 



 

5 
 

3.2 Föroreningspåverkan 
Föroreningar som förväntas komma från området är näringsämnen, metaller, olja och 
suspenderade ämnen. Medelvärde för årsnederbörd på c:a 700 mm från SMHI och 
schablonvärden från StormTacs webbapplikation användes för beräkning av  utgående 
mängder och föroreningshalter från planområdet. Befintliga markförhållanden består av skog, 
gräs, grus, samt mindre tak och asfaltytor med avrinning mot Byälven. Exploaterad 
markanvändning utgörs av tak, parkering, idrottsplats, grus och omkringliggande gräsytor. 
Utgående föroreningshalter och -mängder från befintlig respektive framtida markanvändning 
presenters i tabell 1 och 2. Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden 
varierar kraftigt beroende på material och platsers specifika förutsättningar. Resulterande 
värden ger endast en översiktlig bild av föroreningsbelastning till följd av exploatering i 
förhållande till befintlighet. 

Det saknas idag nationella krav på utsläpp av föroreningshalter i dagvatten. Riktvärdesunderlag 

har tagits fram som bedömningsgrund av vissa kommuner. Säffle kommun saknar egna 

styrdokument och förhåller sig idag till Riktvärdesgruppens riktlinjer (se tabell 1). I jämförelse 

mot dessa värden hamnar beräknade utloppshalter med god marginal under eller på samma 

nivå som angivna riktvärden, utom för metallen bly (Pb) som överstiger riktvärdet med 1 μg/l. 

 

Tabell 1 Föroreningshalter från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning i jämförelse mot 
framtagna riktvärden. 

 Befintlig 
markanvändning 

Exploaterad 
markanvändning 

Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län2 

 
Halt 

 
μg/l 

 
μg/l 

 
μg/l 

P 100 150 250 

N 1 100 1 700 3 500 

Pb 5 16 15 

Cu 12 25 40 

Zn 25 80 150 

Cd 0,3 0,5 0,5 

Cr 4 9 25 

Ni 3 9 30 

Hg 0,02 0,04 0,1 

SS 33 000 85 000 100 000 

Olja 250 430 1 000 

BaP 0,01 0,03 0,1 

 

 

 

 

 

 

 
2 Riktvärdesgruppen (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp: Regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting. 
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Tabell 2 Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning.  

 Befintlig 
markanvändning 

Exploaterad 
markanvändning 

 
Mängd 

 
kg/år ha 

 
kg/år ha 

P 0,07 0,3 

N 0,7 4 

Pb 0,003 0,03 

Cu 0,01 0,05 

Zn 0,02 0,2 

Cd 0,0002 0,001 

Cr 0,002 0,02 

Ni 0,002 0,02 

Hg 0,00001 0,00009 

SS 21 176 

Olja 0,2 0,9 

BaP 0,000007 0,00007 

 

3.3 Anslutande verksamheter 
Älven utgör recipient för påverkande verksamheter som Nordic Paper Seffle AB och Schäfer 

Ytbehandling i Säffle AB. Respektive verksamhet redovisade de utsläppssiffror som presenteras 

i tabell 3 för verksamhetsåret 2019. Föroreningsbelastning från exploateringsområdet hamnar 

jämförelsevis betydligt lägre än dessa verksamheter.   

Tabell 3 Exploaterad situation i jämförelse mot utsläppssiffror från 2019 från påverkande verksamheter för Byälven.  

 Exploaterad 
markanvändning 

Nordic Paper Seffle AB 
(verksamhetsår 2019)3 

Schäfer Ytbehandling i Säffle AB 
(verksamhetsår 2019)4 

 
Mängd 

 
kg/år 

 
kg/år 

 
kg/år 

P 1 2 190 - 

N 14 17 447 - 

Cu 0,2 16,111 2,12 

Zn 0,7 223 15,21 

Cd 0,004 0,282 - 

Cr 0,07 5,476 1,266 

Ni 0,07 22,062 1,065 

Hg 0,0003 0,119 - 

 

3.4 Alternativ dagvattenhantering utifrån föroreningspåverkan 
Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Byälven föreslås att krav bör ställas på att 
framtida flöden från exploatering inte får överstiga nuvarande avrinning. Detta för att inte 
påverka älvens hydrologiska regim ytterligare. Nyligen anlagda gräsdiken utformades så att 
enklare åtgärder skulle krävas för att kunna inrymma magasineringsbehov vid tillkommande 
byggnation i området. Förväntad reningseffekt av gräsbeklädda diken presenteras i tabell 4. 
Generella reningsgrader finns endast tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som 
grovt uppskattade värden. Exploateringen bedöms efter åtgärder av fördröjning av 

 
3 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3365  
4 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Sok/Anlaggningssida/?pid=3373 
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tillkommande flöden och rening via gräsbeklädda diken inte utgöra en betydande påverkan för 
Byälvens kvalitet eller för att nå uppsatt mål för recipientens MKN.       

Tabell 4 Generella reningsgrader för gräsdiken.  

 Gräsdike 

  
% 

P 30 

N 20 

Cu 20 

Zn 55 

SS 65 

BaP 15 

 

4 Förslag på framtida dagvattenhantering 

4.1 Fördröjningsmagasin 
Kapacitet i nedströms dagvattenledningsnät har antagits dimensionerats utifrån tidigare 

gällande krav, då med ett flöde motsvarande återkomsttid 2 år, vilket ger en regnintensitet på 

134 l/s ha. Befintlig markanvändning består av några få mindre byggnader på 160 m2, skogs- 

och grusytor på 13 500 m2 samt gräs- och ängsmark på 25 700 m2.  

Avrinningskoefficienter antas utefter ytornas karaktär: 

Byggnad  0.9 

Skogs- och grusytor  0.1 

Gräs- och ängsmark 0.05 

Detta ger en begränsning på tillåten avtappning på totalt 64 l/s från planområdet. 27 l/s från 

delområdet för padelhall och 37 l/s från delområdet för friidrottsanläggningen. Med principen 

att avrinning från området ej får öka på grund av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande 

till nuvarande avrinning krävs ett magasinsutrymme på totalt 225 m3. 115 m3 för delområdet 

för padelhall och 110 m3 för delområdet för friidrottsanläggningen. Med en släntlutning på 1:3 

och djup på 60 cm krävs en utökad yta motsvarande den som presenteras i figur 4.        



 

8 
 

 

Figur 4 Ungefärlig ytutbredning för ytterligare magasineringsbehov på 225 m3. 

 

4.2 Skyfall 
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten vid skyfallssituation inte rinner in i 
byggnaden eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt. 

Tidigare genomförd skyfallskartering visar på översvämningsproblematik inom området för 
placering av friidrottsanläggning med tillhörande parkeringsyta. Tomtytan bör höjdsättas så att 
ytledes avrinning sker mot befintligt dikessystem för vidare avledning åt väster. Planerad 
parkeringsyta kan med fördel sänkas i förhållande till omkringliggande mark för att ge 
möjlighet till ytterligare magasinering vid stora regnmängder.  

Skyfallskarteringen visar också på översvämningsproblematik nedströms planområdet vid 
skola/förskola längs Plogvägen (se figur 5). För att inte förvärra situationen jämfört med innan 
exploatering, föreslås en bräddlösning vid inlopp på dagvattenledningsnätet från 
dikessystemet (pkt 1). Avledning kan då ske via ett dike med flacka slänter förlagt mellan GC-
bana, parallellt Plogvägen och Harvvägen. Den sänka som skapas av diket utgör ett tydligare 
skyfallsstråk förbi byggnader längs Plogvägen. Nedströms Plogvägen följer ytledes avrinning 
befintliga lågpunkter, utan påverkan på befintliga byggnader.    
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Figur 5 Vit sträckad linje med rinnpilar visar område för skyfallsstråk. 

 

5 Slutsats och rekommendation 
En framtida exploatering kräver en utökad magasineringsvolym som med åtgärder inryms i 

tidigare anlagt dikessystem. Reningseffekt av öppna, gräsbeklädda diken bedöms vara 

tillräckligt för att inte påverka möjlighet att nå uppsatta mål för recipientens MKN. Tidigare 

genomförd skyfallskartering visar på översvämningsproblematik inom området för placering av 

friidrottsanläggning med tillhörande parkeringsyta, samt nedströms område för skola/förskola 

längs Plogvägen. Höjdsättning av tomtytan bör utföras så att ytledes avrinning sker mot 

sydväst, för vidare avlednings via dikessystem och förbi Plogvägen längs föreslaget 

skyfallsstråk.  
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

Kommunen planerar ett nytt detaljplanområde, DP Padel Friidrott Tegner, beläget söder om 
Tegnèrhallen och Säffles simhall (se bild 1). Området är på totalt c:a 10 ha. Området ska 
innehålla en ny padelhall samt en friidrottsanläggning, med där tillhörande parkering och 
utomhus banor. Ytan för padelhall, utomhuspadelbanor och dit tillhörande parkeringsytor är 
idag beläget på en skogbeklädd höjd som ligger 2-3 meter högre än ytan för friidrott. Ytan för 
friidrott föreslås till stor del anläggas på befintliga gräsytor.  

 

 

Bild 1 Orienteringskarta med föreslagen markanvändning 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta trafiktekniska-PM är att utreda vilken påverkan en exploatering medför 
gällande trafiken i, och i anslutning till, detaljplaneområdet samt vilka krav som bör ställas i 
detaljplanen.   
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1.3 Avgränsningar 

Utredningen baseras på erhållen skiss (bild 1) med önskade etableringar i form av 
friidrottsanläggning, parkering och padelhall. En gräns för området benämnt som ”grovskiss 
planområde” är angivet i skissen. Det fortsatt detaljplanearbetet får visa om denna gräns kan 
behållas eller måste justeras.  

 

1.4 Befintligt detaljplaneområde  

Detaljplaneområdet är idag till största delen en plan yta men det finns även vissa höjdpartier i 
söder och väster. Den plana ytan i norra delen av området består av grus och den södra delen 
av gräs. Detaljplanens västra del, där planerad padelhall är tänkt att anläggas, ligger till stor del 
2-3 meter över gräs- och grusytan och består av skog. Inom området finns en elcentral som är 
inhägnad med stängsel. Centralen är belägen väster om grusplanen och begränsas i norr av 
befintlig gc-väg. 

 

Bild 2 Vy mot skogsparti i detaljplanens västra del. 

Norr om området finns Säffles simhall, Tegnérskolan, en förskola samt bostadsområden. I öster 
finns skidstuga med intilliggande frilufts- och rekreationsområden. I övrigt omgärdas området 
av skog och öppen impedimentmark. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Övergripande planförslag 

Planförslaget ska innefatta ny friidrottsanläggning samt ytor för ny padelhall, med därtill 
hörande parkeringsplatser, se bild 1.  
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Två olika lägen på ytan för friidrott har diskuterats under processen, se bild 3. Den ena följer i 
stort dagens gräsyta medans den andra är mer vinklad. Fördelen med den vinklade är att ytan 
då undviker en stor bergschakt i söder samt ger möjligheter att behålla en större del av de 
diken som används för dagvattenhantering. Nackdelen är att ytan då inkräktar på friluftsytan 
öster om området. Vilken placerings som väljs i detaljplanearbetet har ingen påverkan på 
trafiksituationen och därmed inte heller detta PM.   

Ytan som angivits för friidrott kräver en ytterligare yta med bredden 3 m utanför ovalen, innan 
parkeringsplatser eller annan markanvändning kan anläggas  

Nödvändig parkering skall kunna erbjudas inom detaljplaneområdet. 

 

 

Bild 3 Olika lägen på friidrottsyta 

 

2.2 Befintlig trafik 

Detaljplaneområdet belastas idag inte av någon nämnvärd trafik. Trafiken bestå idag av de som 
ska ta sig till Tegnérområdets parkering eller södra sidan av simhallen, där parkering finns och 
viss distribution av varor sker. Anslutning till området sker genom en 5,5 meter bred 
anslutningsgata från Tegnérgatan.  

Distributionstrafik till skidstugan använder till viss del befintlig gång-och cykelväg. 

Trafiken på Tegnérgatan uppmättes av kommunen i februari 2017 och gav ett resultat på 1308 
fordon per dygn. Om trafiken har ökat bl.a. på grund av den nya simhallen, finns inga uppgifter 
om, men den antas inte ha ökat så mycket så den har någon påverkan på aktuell detaljplan. 

Samtliga berörda gator har en hastighetsbegränsning på maximalt 50 km/h.  

Inga indikationer har erhållits att trafiksituationen idag är ansträngd i området. 
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2.3 Befintlig parkering 

I området finns tre olika parkeringar varav en av dem ligger inom planområdet.  

1. Parkering till friluftsområde och skidstuga. Parkeringen är idag placerad på grusyta 
mellan gång- och cykelväg samt gräsytor. Ytan har inga uppmärkta parkeringsplatser. 
Parkering ligger inom området för förslag till detaljplan. 

2. Parkering på fastighet tillhörande förskola norr om detaljplaneområdet och öster om 
ny simhall. Parkeringen innefattar 5 p-platser och får användas under max 30 min 
mellan kl 6-18 vardagar. 

3. Parkering tillhörande ny simhall. Parkering finns på flera platser runt byggnaden. Vid 
platsbesök konstaterades att biltrafik som ska hämta eller lämna på förskolan 
använder simhallens parkering mot Tegnérgatan.  
 

2.4 Befintlig gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik trafikerar detaljplaneområdet. En gång- och cykelväg (GC-väg) korsar 
området i öst/västlig riktning strax söder om simhallen och förskolan.  

Tegnérgatan, som ligger norr om detaljplaneområdet, är ett gc-stråk mot centrum och har 
separerad gc-trafik. I denna utredning antas att oskyddade trafikanter också använder 
passagen mellan simhall och förskola för att ta sig från Tegnérgatan till Tegnérområdet. 

  

2.5 Befintlig kollektivtrafik 

Planområdet trafikeras ej av kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns i korsningen 
Tegnérgatan/Oxelgatan. Här trafikerar linje 84. Hållplatsen trafikeras varje timme 08.30-16.30. 
Busshållplatsen är idag inte utbyggd med ficka eller perrong. 

 

3 Påverkan och konsekvenser av föreslagen etablering. 

3.1 Påverkan på närliggande gator och trafiksystem gällande framkomlighet 

och trafiksäkerhet  

En exploatering enligt planförslaget kommer att öka trafiken på närliggande gator, främst 
Tegnérgatan samt anslutningsgatan mellan simhall och förskola. Mängden trafik kommer 
också variera beroende på om det är en vardag eller t.ex en helg med evenemang på 
friidrottsanläggningen.   

3.1.1 Tegnérgatan 

Gällande framkomlighet på Tegnérgatan bedöms inte den tillkommande trafiken generera 
några framkomlighetsproblem. Trafiksäkerheten bedöms inte heller påverkas mer än 
marginellt av en utbyggnad. En ökad trafik i bostadsområde med bl.a. många 
fastighetsanslutningar och många oskyddade trafikanter är givetvis negativ, men då gatan idag 
är utbyggd med separat gång- och cykelväg minimeras de negativa konsekvenserna. Några 
åtgärder för att hantera den tillkommande trafiken anses inte nödvändig. 
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3.1.2 Anslutningsgata mellan simhall och förskola 

Gällande framkomlighet på anslutningsvägen så klarar den dubbelriktad trafik men kan anses 
smal. Bredden kan dock generera en lägre hastighet vilket gynnar trafiksäkerheten. Ingen 
separerad gc-trafik är här möjlig utan större ingrepp på intilliggande fastigheter. Detta är 
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt men de närliggande fastigheterna medger inget annat 
utan intrång. 

I södra delen av anslutningsvägen korsas vägen av en gc-väg. Gc-vägen ligger precis i bakkant 
på tomt för förskola vilket kan innebära att ett fordon på anslutningsvägen har svårt att 
uppfatta om det kommer någon på anslutningsvägen. Med den ökade trafikmängden på gatan, 
till följd av ombyggnaden, kommer problematiken att öka om inga åtgärder sker. 

 

Bild 4 Anslutningsgata mellan simhall och förskola 

Den norra delen av gatan (korsningen Tegnérgatan / Oxelgatan) är inte konstruerad för att 
större fordon skall kunna utföra alla svängande rörelser. Vissa kurvradier måste justeras vilket 
kommer få viss inverkan på infarten till förskolan.  Som beskrivits under punkt 2.3 iakttogs 
också oskyddade trafikanter korsa anslutningsvägen vid hämtning/lämning till förskola. Här 
kommer riskerna för olycka att öka i och med den ökade trafikmängden.   

 

3.2 Påverkan av parkeringsmöjligheter.  

En exploatering enligt erhållna förslag kommer endast medföra marginella försämringar mot 
idag gällande befintliga parkeringsmöjligheter. Delar av den befintliga grusytan som idag 
används för parkering kommer behöva tas i anspråk för gata till ny padelhall. Någon 
information om att parkeringsplatsen idag har kapacitetsproblem har inte framförts från Säffle 
kommun. 
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Normalt bör behovet av parkeringsplatser för olika etablering beräknas utifrån utredda och 
beslutade parkeringstal. Då användandet att denna typ av anläggning kan variera beroende på 
vad t.ex en friidrottsanläggning innehåller kan inga generella parkeringstal ges utan ett separat 
beslut bör tas i kommunen gällande vilka parkeringsbehov som bör gälla på aktuell plats   

 

4 Förslag på åtgärder och krav i ny detaljplan 

4.1 Trafik 

Utifrån studier av området ses bara två möjliga alternativ för motortrafik att angöra området. 
Antigen att använda den gata som redan finns från Tegnérgatan eller att bygga en ny gata från 
Granvägen i väster och över kullen där padelhallen är tänkt att placeras. En kombination av de 
båda kan också vara ett alternativ där idrottsanläggningen angör från Tegnérgatan och 
Padelhallen från Granvägen  

 

Bild 5 Förslag på åtgärder 

 

 

Förslagen har studerats och då ses det inte lämpligt och/eller kostnadseffektivt att bygga en ny 
gata på mellan 100-200m då det redan finns en befintlig anslutning till Tegnérområdet. 
Problemet gällande att inte kunna separera oskyddade trafikanter om motorfordon på 
anslutningsvägen väger ej upp den kostnad och den påverkan en ny gata skulle ge, se 
nedanstående kapitel. Enda orsaken att anlägga en anslutning från Granvägen skulle vara att 
parkeringsytan för idrottsanläggningen blir för liten och ytan för genomfartsväg till padelhallen 
måste tas i anspråk för parkeringsändamål.  
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4.1.1 Tegnérgatan 

Några åtgärder för att hantera den tillkommande trafiken anses inte nödvändig då den 
tillkommande trafiken inte beräknas ge någon större påverkan på framkomlighet eller 
trafiksäkerhet på gatan. 

4.1.2 Anslutningsväg mellan simhall och förskola 

Befintlig anslutningsväg är som tidigare redovisat 5,5 m bred. Bredden ger inga problem för två 
fordon att mötas även om det är smalt för tunga fordon. Med den typ av verksamhet som är 
tänkt inom detaljplanen ses inte ett möte mellan två tunga fordon som speciellt vanligt. Dock 
kan bredden vara smal vid små horisontalradier. Om inte breddökning sker i dessa kurvor kan 
möte mellan ett tungt fordon och ett annat fordon bli problematiskt. Breddökning så lastbil 
och personbil kan mötas föreslås. 

Som tidigare beskrivits medger inte befintlig bredd någon möjlighet att separera oskyddade 
trafikanter från motorfordon. Ingen möjlighet ses för en breddning mot simhall. I detta fall 
återstår två alternativ. Antigen medges ett intrång på förskolans område för att anlägga en 
separat gc-bana eller så accepteras blandtrafik på sträckan. Tillåts blandtrafik är det viktigt att 
sträckan hastighetssäkras. Detta kan utföras med antingen gupp eller avsmalningar. Vilken typ 
som skulle vara mest lämpad i detta fall får utredas i kommande skeden. En ytterligare orsak 
att hastighetssäkra sträckan är närhet till förskola där barn kan riskera att springa ut i vägen. 

Korsningen Tegnérgatan / Oxelgatan bör justeras i öster så lämpliga kurvradier erhålls och att 
korsningen blir tydlig mot förskolans parkering och övriga ytor.  

 

4.1.3 Anslutningsväg till föreslagen padelhall 

Föreslagen utformning av anslutning till padelhall framgår av Bild 5. Olika sträckningar av 
infartsgata har studerats i utredningen. Målet var inledningsvis att försöka undvika att 
parkeringen till idrottsanläggning blev uppdelad i olika delar. Vidare utredning visar dock att en 
anslutningsgata i utkanten av grusytan dels ger en större totalyta då mer vägutrymme krävs för 
fordon att svänga 90 grader, dels blir korsning/passage med gc-väg otydlig med bl.a. risk för 
skymd sikt. En gatubredd på 6 meters samt en separat gc-väg som går parallellt med gatan, se 
kap 4.3, föreslås. För att minska hastigheten på gatan kan någon typ av hastighetsdämpande 
åtgärd t.ex gupp eller chikan byggas.   

 

4.2 Parkering 

All parkering gällande nyexploatering inom detaljplanen ska ske på egen mark förutom 
parkering för idrottsanläggningen som förutsätts ske på kommunal mark då även 
idrottsanläggningen förutsätts vara en kommunal anläggning. 

Vilken omfattning parkeringsplatser måste vara handikappanpassade har inte studerats i 
denna utredning utan ska följa gällande regelverk och förordningar för respektive verksamhet. 

Både parkeringsförbud och förbud att stanna bör införas för anslutningsgatan mellan 
Tegnérgatan och parkeringen till Tegnérområdet samt anslutningsgatan till padelhallen. Detta 
då den är smal och kan hindra om något större fordon t.ex räddningstjänst måste igenom.  
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4.2.1 Padelhall 

Parkering till padelhall föreslås anläggas i anslutning till hallen. Parkering kan anläggas både på 
norra och östra sidan om föreslagen hall.  

Något representativt parkeringstal för en padelhall har inte hittats. Enligt uppgift från Säffle 
kommun kommer padelhall inrymma 6 banor samt 2 utomhusbanor. Med 4 spelare på varje 
bana skulle totalt 32 personer kunna använda padelhallen samtidigt. Till detta tillkommer 
personal. Med en överlappning mellan speltider anses det maximalt behövas 65-70 
parkeringsplatser. Då man kan anta att vissa samåker och att vissa tar sig till hallen genom att 
gå eller cykla skulle krav på parkeringsplatser eventuellt kunna minskas något. Denna 
utredning kommer ej att föreslå vilket krav som bör ställas på exploatör utan detta överlåts till 
detaljplaneupprättaren.  

Beroende på hur många parkeringar som krävs kan ytan för parkering behöva utökas utanför 
angiven detaljplanegräns. Inom erhållet område har ett förslag med 54st parkeringsplatser 
illustrerats. Med ett ökat detaljplaneområde enligt bild 5, skulle 54 parkeringsplatser vara 
möjliga. 

 

4.2.2 Idrottsanläggning 

Parkering till idrottsanläggning föreslås anläggas på den befintliga grusytan söder om 
simhallen. Hur stor parkeringsyta som behövs för idrottsanläggningen är beroende på vad den 
ska innehålla. Som tidigare beskrivet finns ej något representativt parkeringstal för en 
friidrottsanläggning utan är beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas. 

Framtaget förslag, se Bild 5, rymmer 110 parkeringsplatser. Parkeringen kan disponeras på 
olika sätt och är till stor del beroende på vilka anslutningspunkter och fordon som måste tas sig 
in på området. Det enda som är styrande är att trafiken som skall till padelhallen måste korsa 
området på något sätt och inte får hindras. 

Infart till friidrottsområdet föreslås i parkeringens sydöstra hörn men kan flyttas beroende på 
utformning inne på området. Anslutning för enstaka fordon till skidstugan sker förslagsvis via 
en anslutning med bom till ny gc-väg i parkeringens nordöstra hörn. 

4.2.3 Förskola 

Parkeringen till förskolan föreslås bibehållas i sitt nuvarande läge. Parkeringen vid simhall kan 
användas när förskolans parkering är full. Dock måste passagen mellan simhallens parkering 
och förskolan hastighetssäkras med t.ex fartgupp, se även punkt 4.3  

 

4.3 Oskyddade trafikanter 

Som tidigare beskrivits föreslås blandtrafik på infartsgatan från Tegnérgatan. För att göra gatan 
så trafiksäker som möjligt måste hastigheten hållas nere vilket kan ske med bl.a. gupp eller 
avsmalningar. 

Den genomgående gc-vägen som går i öst-västlig riktning föreslås flyttas något söderut där den 
ska korsa infartsgatan till området. På detta sätts ges större möjlighet att få acceptabel sikt och 
risken att en fordonsförare ej uppmärksammar trafikant på gc-vägen minskas. Även här kan 
åtgärder med t.ex gupp eller avsmalning öka trafiksäkerheten. 
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Enligt uppgift kommer oskyddade trafikanter behöva tas sig mellan Tegnérskolan och 
friidrottsområdet. Likaså kommer oskyddade trafikanter som använder friidrottsområdet ev 
vilja använda omklädningsrum vid simhallen och skolan. För att leda dessa på ett separerat och 
säkert sätt föreslås en gc-väg från gc-anslutningen söder om skolan och simhallen vidare till 
padelhallens parkering och vidare ner parallellt med anslutningsgatan mellan padelhallen och 
friidrottsområdet.   

 

4.4 Kollektivtrafik 

Befintlig busshållplats som idag finns i korsningen Tegnérgatan/Oxelgatan måste flyttas längre 
upp på Tegnérgatan då nuvarande placering kommer hindra den ökade trafiken in till området. 
Exakt placering har inte utretts i denna utredning. 
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Säffle. Del av Säffle 7:13 
Ny friidrottsanläggning mm 
Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande, daterat: 2021-09-09 

Svar på yttrande 

Föreliggande PM Geoteknik är ett förtydligande avseende de geotekniska förhållandena inom 

området och synpunkter på totalstabiliteten. 

 

Som underlag till detta PM har studerats; 

- Planbeskrivning, Samrådshandling, daterad 2021-05-26. Upprättad av Säffle kommun. 

- PM, sammanfattning geotekniskt arkivmaterial. Daterad 2020-09-14. Upprättad av WSP 

- Länsstyrelsens samrådsyttrande, daterad 2021-09-09 

 PM Geoteknik. Ny simhall inom Kv. Björnen. Daterad 2016-10-31. Upprättad av Sweco  

 

Markområdet för ny planerad friidrottsanläggning utgörs idag av plan horisontell mark, en 

fotbollsplan, omgiven av mindre höjdpartier i öster, väster och söder. I norr återfinns närmast 

Tegnersporthallen och badhuset.  

Jordförhållandena inom ytan för planerad ny friidrottsanläggning utgörs av överst 1-2 m 

torrskorpelera följt av 1-9 m lera. Lermäktigheterna avtar mot fastmarkområdena och övergår 

där i friktionsjord och berg. Norr om området vid sporthall och badhuset utgörs jorden av överst 

fyllning ovan torrskorpelera på lera. Lermäktigheten varierar här enligt tidigare utförda 

undersökningar med mellan c:a 3 och 12 m. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är uppmätt till 

mellan c:a 20 à 30 kPa.  

Nya byggnader och anläggningskonstruktioner ska av sättningsskäl djupgrundläggas med 

pålar. Golv för nya byggnader ska utföras fribärande. Detta innebär att last från byggnader förs 

ned via pålar till fast friktionsjord / berg.  

I beaktan av lokal stabilitet ska markuppfyllnader begränsas till max 1,5 m över nuvarande 

marknivåer. Nya uppfyllnader på mark kommer ge marksättningar. Uppfyllnader 

rekommenderas därför inte ske inom byggnads- och anläggningsytor. 

Sammanfattningsvis bedöms totalstabiliteten för området som tillfredställande.  
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Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller övriga restriktioner, än de som angivits 

ovan, i avseende på de geotekniska förhållandena föreligger för detaljplanens genomförande.   

 

Karlstad 2021-09-17 

Sweco AB 

Karlstadskontoret – Geoteknik 

 

Tomas Nordlander 

Civilingenjör 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Friidrott och padeltennis m.m. (del 
av fastigheten Säffle 7:13 och del av Enkullen 10) 
 
Ett förslag till Detaljplan för Friidrott och padeltennis m.m., del av 
fastigheten Säffle 7:13 och del av Enkullen 10, har upprättats. Planområdet 
är beläget i sydöstra Säffle invid Tegnérhallen och den nya simhallen. 
 
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av idrottsanläggningar 
och därmed utveckla och stärka Tegnér som idrotts- och rekreations-
område. Planen syftar även till att säkerställa område för befintliga tekniska 
anläggningar (transformatorstation m.fl .) inom planområdet samt 
möjliggöra permanent användning av del av Enkullen 10 för parkerings-
ändamål. Planförslaget syftar vidare till att säkerställa nuvarande 
parkeringsanvändning i korsningen Granvägen/Tegnérgatan samt 
möjliggöra för ett iordningställande av en permanent parkering på platsen. 
 
Den aktuella planläggningen har delvis stöd i gällande översiktsplan (FÖP 
Säffle stad). Planen har därför upprättats och handlagts med utökat 
förfarande. 

Planen har skickats på samrådsremiss till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kommunen och angränsande fastighetsägare, 
rättighetshavare och boende.  

Planförslaget har varit föremål för samråd och för att ge alla intresserade 
möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget fanns handlingen 
tillgänglig under tiden 5 juli – 16 augusti 2021. Planen har funnits tillgänglig 
för påsyn vid Säffle kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9 
samt på kommunens hemsida. Annons om samrådet infördes i 
Säffletidningen, NWT och VF. 

Under samrådstiden inkom sex (6) yttranden, varav ett från en privatperson 
och ett från en förening. Efter plansamrådet och inkomna synpunkter har 
revideringar skett.  

Planen har förtydligats avseende geotekniska förhållanden, naturvärden, 
fastighetsbildning och genomförande samt precisering av 
planbestämmelser. 

I samrådsredogörelsen har ett yttrande missats att redovisas. Yttrandet var 
från Kommunala pensionärsrådet, KPR 2021-08-10 §20. Yttrandet har 
återigen lämnats KPR 2021-11-16 §31 med identiskt innehåll. Detta 
yttrande redovisas och bemöts därför i detta granskningsutlåtande. 

Granskning av planen har ägt rum under tiden 1 november till 26 
november 2021. Planen har åter skickats på remiss och planen funnits 
tillgänglig för påsyn vid Säffle kommun, Järnvägsgatan 9 samt på 
kommunens hemsida. 

Under granskningstiden har sju (7) yttranden inkommit. Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet och Vattenfall som inte har några kvarstående synpunkter.  

Samtliga inkomna synpunkter under granskningen finns redovisade i detta 
granskningsutlåtande med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen, 
Säffle kommun. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Lantmäteriet 

 

  
. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras.  
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Vattenfall 

Från: rino.hulth@vattenfall.com <rino.hulth@vattenfall.com> 
Skickat: den 2 december 2021 07:03 
Till: Miljö- och byggnadsnämnden <miljo.bygg@saffle.se> 
Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Granskning - 
Detaljplan för friidrott och padeltennis m m, Tegnér Säffle 
Kommun 
  
Hej! 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, 
noterar kommunens kommentarer avseende Vattenfall 
Eldistributions samrådsyttrande. 
Vattenfall Eldistribution har inget ytterligare att erinra 
avseende denna detaljplan för närvarande. 
  
Vänliga hälsningar 
Rino Hulth 
Tel 070 379 84 84 
rino.hulth@vattenfall.com 
------------------------------------- 
På uppdrag av 
Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Funktionshinderkonsulenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Kommunala pensionärsrådet 

 

 

(Föreliggande yttrande avser både samråds- och granskningsskedet) 

På anslutningsgatan mellan simhall och förskola som nämns i Trafikutredningen pkt 3.1.2 
och 4.1.2 finns tyvärr inte utrymme att bredda gaturummet för att anlägga separat yta för 
gående och cyklister om biltrafik ska rymmas inom samma område för att ta sig till 
parkering för friidrott och padelanläggning.  
 
Kommunens avsikt är dock att låta detta bli en hastighetssäkrad sträcka där biltrafiken 
tvingas hålla låg eller mycket låg hastighet. Detta avser vi lösa med två eller flera 
farthinder på den ganska korta sträckan och i kombination med avsmalning vid farthindren 
så att inte biltrafiken kan mötas vid farthindren, men där gående kan passera vid sidan av 
farthindren på en jämn yta. På så vis avser vi skapa en anslutningsgata med låg hastighet 
för biltrafiken men med god framkomlighet för gående och cyklister. Vi avser också 
utforma en säker övergång over anslutningsgatan mellan simhallens östra parkering och 
förskolans entré där Tegnérgatan och Oxelgatan möts. 
Exakt utformning av anslutningsgatan tas fram i samband med projektering. 
Detta förslag omnämns under pkt 4.1.2 i Trafikutredningen. 
 
Urklipp ur Trafikutredning 
4.1.2 Anslutningsväg mellan simhall och förskola 
 
Befintlig anslutningsväg är som tidigare redovisat 5,5 m bred. Bredden ger inga problem 
för två fordon att mötas även om det är smalt för tunga fordon. Med den typ av 
verksamhet som är tänkt inom detaljplanen ses inte ett möte mellan två tunga fordon som 
speciellt vanligt. Dock kan bredden vara smal vid små horisontalradier. Om inte 
breddökning sker i dessa kurvor kan möte mellan ett tungt fordon och ett annat fordon bli 
problematiskt. Breddökning så lastbil och personbil kan mötas föreslås. 
 
Som tidigare beskrivits medger inte befintlig bredd någon möjlighet att separera 
oskyddade trafikanter från motorfordon. Ingen möjlighet ses för en breddning mot simhall. 
I detta fall återstår två alternativ. Antingen medges ett intrång på förskolans område för 
att anlägga en separat gc-bana eller så accepteras blandtrafik på sträckan. Tillåts 
blandtrafik är det viktigt att sträckan hastighetssäkras. Detta kan utföras med antingen 
gupp eller avsmalningar. Vilken typ som skulle vara mest lämpad i detta fall får utredas i 
kommande skeden. En ytterligare orsak att hastighetssäkra sträckan är närhet till förskola 
där barn kan riskera att springa ut i vägen. Korsningen Tegnérgatan / Oxelgatan bör 
justeras i öster så lämpliga kurvradier erhålls och att korsningen blir tydlig mot förskolans 
parkering och övriga ytor. 
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Skanova AB 

Från: telia-natforvaltning@teliacompany.com <telia-
natforvaltning@teliacompany.com> 
Skickat: den 4 november 2021 09:06 
Till: Miljö- och byggnadsnämnden <miljo.bygg@saffle.se> 
Ämne: SÄFFLE - Detaljplan Säffle [ErrandId: CSY02375619] [ResponseId:4255110] 
  
2021-11-04 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 

Yttrande 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
 För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras.  Den ledning som skär planområdet (sydväst – nordost) kommer 
sannolikt att behöva flyttas i samband med genomförandet av detaljplanen 
avseende friidrottsanläggning. Planbeskrivningen kompletteras med information 
om att Säffle kommun ansvarar för att initiera och bekosta en sådan åtgärd.   
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Privatperson 1 (samma som under samrådet) 

Från: Ingegerd Welin Fogelberg <ingegerd.welinfogelberg@gmail.com> 
Skickat: den 2 november 2021 11:10 
Till: Miljö- och byggnadsnämnden <miljo.bygg@saffle.se> 
Ämne: Mb2020-190 
Hej igen! 
Jag har fått bra svar på farhågorna gällande parkering vid 
idrottsanläggningen, men parkeringen 
vid Granvägen är inte berörd av svaret. Här anser jag att det är 
viktigt att inte hårdgöra ytan med 
asfaltering rakt av. Hur tänker man här för att få en bra avrinning vid 
skyfall t.ex? 
Hälsningar Ingegerd Welin Fogelberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt SÄBO, som äger nämnd fastighet, så finns i dagsläget inga planer på att 
asfaltera denna yta.  

Om detta skulle ske i framtiden behöver en förbindelsepunkt för dagvatten till 
parkeringsytan anordnas. Då ytan idag saknar avvattningslösning sker avvattning 
genom infiltration. Ett flödeskrav kommer i så fall också att ställas av VA-enheten, 
vilket i praktiken kan uppfyllas genom att ytan först avvattnas till 
omkringliggande diken med ett strypt utlopp innan vidare avledning till 
dagvattenledningsnätet. En sådan lösning innebär också fortsatt god möjlighet till 
viss rening och sedimentation av dagvattnet innan avledning mot recipient.  

Planen förtydligas i detta avseende inför antagande.  
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Förändringar inför antagande 

Nedanstående mindre justeringar/kompletteringar av planförslaget har 
gjorts inför antagande.  

Planbeskrivningen: 

- Förtydligande kring initiering och bekostande av flytt av 
teleledning  

- Förtydligande kring eventuell framtida hårdgöring av 
parkeringsyta inom Enkullen 10 

Plankartan:  

Inga förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstagande 

Planen bedöms vara redo för antagande enligt PBL 5 kap 27 §. 

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsarkitekt Daniel Nordholm 
i samverkan med förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen och 
planhandläggare Annika Sahlén, Säffle kommun. 

 

Säffle den 6 december 2021 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

 

Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 177 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. 
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att 
verkställighet avbrutits.  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-08. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-12-07, § 171. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
_________________________  
Utdrag  2021-12-16 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(5) 

2021-11-08 
  

  
  

 

Socialförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits.  

Redovisning av ej verkställda beslut 2021-09-30 enligt SoL 
Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Särskilt boende 4 0 4 
 

4  
Kontaktperson 4 3 1 3  1 
Trygghetsboende 2 1 1  1 1 

 

 

Tabell 2 
SoL  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 4 1 1 
Man 3 1 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Säffle kommun 
Datum 
  

  
  

Sida 
2(4) 

Redovisning av ej verkställda beslut 2021-09-30 enligt LSS 
Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 3 2 1  1 2 
Kontaktperson 6 2 4 5 1  
Ledsagarservice 2 2   2  
Korttidsvistelse 3 3 0  2 1 
Bostad särskild 
service vuxna 3 2 1 2 1  

Bostad särskild 
service barn 1  1 1   

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 4 1 2 
Man 2 4 5 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-08.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige. 

Beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 

 
 

 

 

 

 

 

 



Säffle kommun 
Datum 
  

  
  

Sida 
3(4) 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 

 
Datum: 2021-09-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
Bifall särskilt boende 736 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 238 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 100 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 112 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 364 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 100 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 149 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 160 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende 100 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende  94 dagar  Kvinna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Bilaga 1



Säffle kommun 
Datum 
  

  
  

Sida 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Datum: 2021-09-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet avbrutits 

  
     

 
Bifall bostad särskild service vuxna  415 dagar Man 

Bifall bostad särskild service vuxna  232 dagar Man 

Bifall bostad särskild service vuxna  162 dagar Kvinna 

Bifall bostad särskild service barn 155 dagar Kvinna 

Bifall daglig verksamhet  108 dagar Kvinna 

Bifall daglig verksamhet 157 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 322 dagar Man 

Bifall ledsagarservice 617 dagar Man 

Bifall ledsagarservice  776 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 226 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 393 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 93 dagar Man 

Bifall kontaktperson  393 dagar Man 

Bifall kontaktperson 349 dagar Man 

Bifall kontaktperson 164 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 668 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 497 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 309 dagar Kvinna 

 

Bilaga 2
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