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Datum 
2023-01-05 

  
 
Kommunstyrelsen 

  

 
Tid: Måndagen den 16 januari 2023 kl. 14:00 
Plats: Trätälja, Säffle stadshus. 

Ledamöter i Kommunstyrelsen kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1  
Val av protokolljusterare 
Dnr  

  

2  
Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr  

  

3  
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr KS/2022:510 

  

4  
Val av ordförande och 1:e och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
tillika boksluts- och budgetberedning för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr KS/2023:2 

  

5  
Val av ordförande och vice ordförande i 
funktionshinderrådet 
Dnr KS/2023:4 

  

6  
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
funktionshinderrådet 
Dnr KS/2023:3 

  

7  
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i 
pensionärsrådet 
Dnr KS/2023:7 

  

8  
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Säffle 
Jaktvårdskrets 
Dnr KS/2023:8 

  

9  
Nomineringar till Vänersamarbetet 2023 
Dnr KS/2022:408 
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10  
Val till Grensekommittén 
Dnr 

  

11  
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen 
efter oktober 2022 
Dnr KS/2022:473 

Kl. 14:15  
Maria Eriksson 
Koncerncontroller 

 

12  
Svar på kommunrevisionens rapport om 
internkontroll 2022 
Dnr KS/2022:369 

  

13  
Firmatecknare för Säffle kommun för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr KS/2023:1 

  

14  
Omförhandling av avtal med Värmlands museum 
om von Echstedska gården 
Dnr KS/2022:406 

  

15  
Gemensamt reglemente för Säffle kommuns 
intresseråd 2023 
Dnr KS/2021:106 

Kl. 14:30 
Lars Johansson  
Verksamhetscontroller 

 

16  
Detaljplan för Norra Kronvägen 
Dnr KS/2022:483 

Kl. 15:00 
Peter Pettersson  
Miljö- och byggnadschef 

 

17  
Riktlinje för publicering på kommunens 
webbdiarium 
Dnr KS/2022:479 

  

18  
Omorganisering av kommunikationsfunktionen 
Dnr KS/2022:325 

  

19  
Svar på motion om förbättringar av Botilsäter 
förskolas parkering och lekområde 
Dnr KS/2022:482 

  

20  
Förslag om förändringar i evenemangsstödet 
Dnr KS/2022:505 

Kl. 15:15  
Helena Karlsson  
Evenemangskoordinator  

 

21  
Information om dataskydd och 
informationssäkerhet 
Dnr  

Kl. 15:30  
Annette Sörensen  
Biträdande HR-chef 
Gustav Weingartshofer  
Kommunsekreterare 

 

22 Anmälda handlingar efter december 2022 
Dnr  

  



Säffle kommun 
Datum 
2023-01-05 

 Sida 
3(3) 

23 Anmälda delegationsbeslut efter december 2022 
Dnr 

  

 

 
Dag Rogne 
Ordförande 

Linnéa Lyckerius 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 177 Dnr KS/2022:408 

Nomineringar till Vänersamarbetet 2023 
Ärendebeskrivning 
Val av ombud och ersättare till Vänersamarbetet.  
Beslutsunderlag 
Information om val av ombud till årsmöte och nominering till styrelsen för 
Vänersamarbetet, 2022-11-11.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Ola Johansson (M) utses till ombud och Ann Mlakar (S) utses till 
ersättare för Vänersamarbetet.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen utse Ola Johansson (M) till ombud och 
Ann Mlakar (S) till ersättare för Vänersamarbetet.  
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vänersamarbetet, Romstadsvägen 2 C, 653 42 Karlstad. lakevanern.se 

Karlstad 2022-11-11 

 

Till medlemskommunerna i Vänersamarbetet 

 

Val av ombud till årsmötet och nominering till styrelsen för 

Vänersamarbetet 

 

Nu börjar det bli dags att utse kommunens ombud och nominera kandidater till styrelsen 

inför Vänersamarbetets årsmöte 27 april 2023. 

Bifogat finns en lista på vilka som är invalda i styrelsen för närvarande och till vilket år. Varje 

styrelseledamot väljs på två år i taget och ungefär hälften väljs varje år. Den som nomineras 

bör vara en politiker i kommunstyrelsen, gärna någon från KSAU med tydligt mandat att 

företräda sin kommun och med tid och engagemang att närvara på styrelsens 

sammanträden (ca 4 ggr per år, varav två digitalt). 

Varje kommun har en plats i styrelsen och enligt beslut på extrastämma den 10 november 

2022, är numer alla ordinarie ledamöter i styrelsen. Inga ersättare utses. 

Vad gäller ombud bör varje kommun utse en ordinarie och en ersättare. Ombuden ska inte 

vara samma personer som i styrelsen. Valberedningen rekommenderar att ombuden väljs 

för hela mandatperioden. 

Kommunens nominering till styrelseledamot och val av ombud meddelas till 

Vänersamarbetet senast 31 januari 2023: laila.gibson@vanern.org 

 

För Vänersamarbetets valberedning 

Henrik Lindblom, sammankallande valberedningen 

Henrik.lindblom@karlstad.se, tel: 070-543 71 63 

 

 

  

mailto:laila.gibson@vanern.org
mailto:Henrik.lindblom@karlstad.se


 

Vänersamarbetet, Romstadsvägen 2 C, 653 42 Karlstad. lakevanern.se 

Bilaga 

Ledamöter i Vänersamarbetets styrelse 

Ledamöter valda 2021-2023 (omval eller nyval vid stämma 2023) 

Anders Karlsson, Mariestads kommun  
Frida Pettersson, Karlstads kommun 
Henrik Harlitz, Vänersborgs kommun 
Jonas Sundström, Lidköpings kommun 
Malin Hagström, Grums kommun 
Maria Toll, Grästorps kommun 
Peter Ljungdahl, Melleruds kommun  
 

Ledamöter valda 2022-2024 (blir fyllnadsval ett år om ny kandidat nomineras) 

Anders Månsson, Götene kommun 
Carina Gullberg, Gullspångs kommun 
Dag Rogne, Säffle kommun 
Eric Hesselius, Kristinehamns kommun 
Mattias Joelsson, Hammarö kommun 
Susanne Korduner, Åmåls kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 178 Dnr  

Val till Grensekommittén 
Ärendebeskrivning 
Val av representant till Grensekommittén.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Markus Bäckström (C) utses till representant till Grensekommittén.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen utse Markus Bäckström (C) till 
representant till Grensekommittén.  
 
________________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 172 Dnr KS/2022:473 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 
2022 
Ärendebeskrivning 
Efter oktober prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 40 Mnkr vid årets 
utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -25 Mnkr. Den allra största delen av 
den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som Socialnämnden 
förutspår vid årets slut, -40 Mnkr. Planerade åtgärder för en ekonomi i bättre balans 
finns och följs upp av kommunstyrelsens arbetsutskott löpande.  
För de kommunala bolagen beräknas ett sammanlagt resultat för på 1,5 Mnkr vid 
årets utgång, vilket är 2,8 Mnkr sämre än budget. För Säffle kommun inklusive 
bolagen innebär denna prognos ett resultat om -24 Mnkr vid årets utgång.  
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 108 Mnkr för 2022. 
Efter oktober är 45 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på 
att det vid årets slut kommer finnas kvar 27 Mnkr. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen, 2022-12-09.  
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 2022 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden särskilt ska rapportera 
kring sitt ekonomiska läge för arbetsutskottet.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt följande:  

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad 2022 
godkänns.  

2. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att särskilt 
rapportera kring det ekonomiska läget och åtgärder för att komma i balans 
till kommunstyrelsen i samband med redovisning av bokslutet 2022 som 
sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 2023. 

 
________________________ 
 



 

 
 

 
 
 
Maria Eriksson, 0533-681579 
maria.t.eriksson@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-12-09 
Referens 

KS 2022:473 
  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
oktober 2022 

Sammanfattning 

Efter oktober prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 40 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -25 Mnkr. Den allra största 
delen av den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som 
Socialnämnden förutspår vid årets slut, -40 Mnkr. Planerade åtgärder för en 
ekonomi i bättre balans finns och följs upp av kommunstyrelsens 
arbetsutskott löpande. 
 
För de kommunala bolagen beräknas ett sammanlagt resultat för på 1,5 Mnkr 
vid årets utgång, vilket är 2,8 Mnkr sämre än budget. För Säffle kommun 
inklusive bolagen innebär denna prognos ett resultat om -24 Mnkr vid årets 
utgång. 
 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 108 Mnkr för 
2022. Efter oktober är 45 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och 
prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 27 Mnkr.  

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).  
 
Avvikelserapportering av aktiviteter för ökad måluppfyllelse görs i april. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.  
 
Här redovisas uppföljning och prognos efter oktober månad 2022.   

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 2022.    
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Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 14,5 Mnkr för 2022. Resultatet 
till och med oktober är 3 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 395 Mnkr, vilket 
är 9 Mnkr lägre än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om 1 265 
Mnkr, vilket det är 1 Mnkr lägre än budgeterat för perioden. De finansiella 
posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 10 Mnkr, vilket är 6,5 Mnkr 
lägre än budget och kan till stor del förklaras med att marknadsvärdet på de 
värdepapper som finns i kommunens portföljer sjunkit stort sedan årsskiftet.  
 
Efter oktober 2022 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun på 
-25 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en negativ avvikelse mot budget med 40 Mnkr. 
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 40 Mnkr 
till följd av höga kostnader för försörjningsstöd, ökat tryck inom hemtjänsten 
och personalkostnader i äldreomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden 
beräknar ett minusresultat motsvarande 3 Mnkr vid årets slut, underskott 
beräknas bland annat för bidrag från arbetsförmedlingen.  
    
 

 Driftsredovisning 
Utfall Jan – 
oktober 2022 

Avvikelse prognos 
helår 

(Mnkr)     
Finansförvaltningen 6 2 
Kommunfullmäktige 0 0 
Kommunstyrelsen -4 -2 
Barn- o utbildningsnämnden 10 -3 
Miljö- o byggnadsnämnden 1 0 
Socialnämnden -26 -40 
Kulturnämnden  3 1 
Överförmyndarnämnden -1 0 
Teknik- o fritidsnämnden 14 2 

Resultat (efter avrundning)  3 -40 

 
 
I uppföljningen efter oktober visar prognosen på en samlad budgetavvikelse 
om minus 40 Mnkr som innebär att kommunen landar på ett resultat på -25 
Mnkr vid årets slut. Störst avvikelse visar socialnämnden med minus 40 
Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över den samlade 
verksamheten och ska därför - på samma sätt som tidigare år när stora 
avvikelser skett – ha en särskild uppföljning av nämndens arbete med att 
minska den negativa budgetavvikelsen under året. Särskild dialog ska ske 
mellan nämndens presidie och kommunstyrelsens arbetsutskott vid den 
ekonomiska uppföljningen i samband med tertialuppföljningen samt vid 
delårsuppföljning och uppföljningen efter oktober. 
Kommuner med negativa resultat måste besluta om en plan för att inom tre 
år återställa resultatet. Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sina 
ansträngningar att vända den ekonomiska utvecklingen.  
De kommunala bolagen har efter oktober prognostiserat resultat på 1,5 Mnkr 
vid årets utgång, vilket är 2,8 Mnkr lägre än budget. Totalt beräknas efter 
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oktober månad ett negativt resultat om 24 Mnkr för Säffle kommun inklusive 
bolagen.  

Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 
Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 2021 beslutades i 
Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny 
investeringsbudget för 2022 blir således 108 Mnkr. Efter oktober är 45 Mnkr 
av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 27 Mnkr. 
 
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 

 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Efter oktober beräknas en negativ budgetavvikelse med 40 Mnkr jämfört 
med budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om -25 Mnkr vid årets utgång 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
månad 2022 godkänns. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda 
rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med redovisning av bokslutet 
2022 som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 2023.   

  

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Eriksson 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 

Kommunledningskontoret 
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Ekonomisk rapport för Säffle kommun efter oktober år 2022 
 
 
 
Resultaträkning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 395 404 -9 485 -16 
 

 

Kommunbidrag 875 873 -1 1 048 -1 
 

 

Kostnader -1 265 -1 281 19 -1 538 -20 
 

 

Finansiella intäkter och 

kostnader 

 

-2 

 

17 

 

-22 

 

20 

 

-2 

 
 

Resultat 3 13 -10 15 -40 
 

 

  
 
 

UTFALL 

Säffle Kommun har för 2022 en budget på 15 Mnkr. Utfall till och med oktober är 3 Mnkr, vilket är 10 Mnkr sämre än budget för 

perioden. Till stor del beror det på socialförvaltningens negativa utfall samt att kommunens värdepapper minskat i värde sedan 
årets ingång. Till viss del balanseras detta upp med de skatteavräkningar som presenterade i slutet av augusti 2022 innebär 
positiva justeringar av skatteintäkterna för både 2021 och 2022.  

 

PROGNOS 

Efter oktober 2022 är prognosen för helåret en negativ budgetavvikelse om 40 Mnkr för Säffle kommun. Eftersom det budgeterade 
resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen ett negativt resultat vid årets slut på 25 Mnkr. Den allra största delen av den negativa 
budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som Socialnämnden förutspår vid årets slut.  

 
Finansförvaltningen 

Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar på en positiv avvikelse mot budget med 2 Mnkr. Det beror främst på att den 
skatteavräkning som presenterade i slutet av augusti 2022 innebär positiva justeringar av skatteintäkterna för både 2021 och 2022. 

 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beräknar avsluta året 2022 i nivå med budget. 

 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter oktober är att kommunstyrelsens landar på en negativ budgetavvikelse om 2 Mnkr vid årets slut. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett minusresultat motsvarande 3 Mnkr vid årets slut efter oktober. 

Underskott beräknas bland annat för bidrag från arbetsförmedlingen.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Efter oktober beräknar miljö- och byggnadsnämnden avsluta året 2022 i nivå med budget. 

 
Socialnämnden 

Efter oktober beräknar Socialnämnden ett underskott på 40 Mnkr vid årets slut till följd av höga kostnader för försörjningsstöd, 

ökat tryck inom hemtjänsten och personalkostnader i äldreomsorgen. 

 

Kulturnämnden 

Efter oktober beräknar kulturnämnden en positiv budgetavvikelse om 1 Mnkr vid årets utgång.  

 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden räknar med en budget i balans vid årets slut. 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets utgång på 2 Mnkr där de skattefinansierade 
verksamheterna prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 300 tkr i slutet av året. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna i 
Säffle och Åmål prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 1 900 tkr för VA-verksamheten och renhållningen jämfört med 
budget vid årets utgång. 

 

Sammanställd redovisning 

För de kommunala bolagen beräknas ett sammanlagt resultat på 1,5 Mnkr vid årets utgång, vilket är 2,8 Mnkr sämre än budget. 

 
Investeringar 

Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen 
från år 2021 beslutades i Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny investeringsbudget för 2022 
blir således 108 Mnkr. Efter oktober är 45 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 27 Mnkr.  
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Nämnderna 
 
Finansförvaltning 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 
 

 

Kommunbidrag 17.5 17.5 0.0 21.0 0.0 
 

 

Kostnader -25,3 -34.8 9.5 -41.8 4.0 
 

 

Finansiella poster 10.1 29.5 -19,4 35.4 -2.0 
 

 

Resultat 6.3 12.2 -5.9 14.6 2.0 
 

 

 
UTFALL 

Efter oktober månad är finansförvaltningens utfall 6,3 Mnkr. 
 

PROGNOS 

Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar på en positiv avvikelse mot budget med 2 Mnkr. Det beror främst på att den 
skatteavräkning som presenterade i slutet av augusti 2022 innebär positiva justeringar av skatteintäkterna för både 2021 och 2022. 
Delvis beror detta på att befolkningsantalet i kommunen haft en mindre negativ utveckling under senaste året än vad som 
budgeterats. 

 
 
Kommunfullmäktige 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 0.5  0.5    

Kommunbidrag 2.9 2.9 -0.0 3.4 0.0 
 

 

Kostnader -3.3 -2.9 -0.5 -3.4 0.0 
 

 

Resultat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

 
UTFALL 

Kommunfullmäktige har en budget om 3,4 Mnkr. Utfall till och med oktober är 8 tkr, vilket stämmer väl överens med budget för 
perioden.   

 

PROGNOS 

Kommunfullmäktige räknar med ett resultat i nivå med budget vid årets slut 
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Kommunstyrelsen 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 43.5 43.9 -0.4 52.7 0.7 
 

 

Kommunbidrag 68.6 68.6 -0.0 82.3 0.0 
 

 

Kostnader -106.7 -103.4 -3.3 -124.3 -2.2 
 

 

Räntekostnader -8.9 -9.0 0.1 -10.7 0.0 
 

 

Resultat -3.4 0.1 -3.5 -0.0 -1.5 
 

 

 
UTFALL 

Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 124 255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter oktober månad har 68 590 tkr i kommunbidrag, 
43 516 tkr i övriga intäkter samt 115 527  tkr i kostnader bokförts. Budgetavvikelsen blir därmed -3 537 tkr. Intäkterna är 371 tkr 
lägre än periodens budget och kostnaderna är 3 165 tkr högre än periodens budget. Den största avvikelsen mot budget är 
kostnaderna för den centrala bemanningsenheten och åtgärder för arbetena vid Ledningscentralen.  

 

PROGNOS MED ÅTSGÄRDSFÖRSLAG 

Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 tkr. Efter oktober månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat 
med 1 500 tkr vid årets slut. Underskottet för arbetena vid Ledningscentralen beräknas generera ett underskott på 1 780 tkr. 
Räddningstjänsten visar en negativ prognos på -850 tkr och ekonomienheten -200 tkr. Övriga enheter prognostiserar ett 
nollresultat. Det ekonomiska läget är ansträngt men det finns en försiktighet i prognosen för näringslivsenheten. Den kraftiga 
avvikelsen för fastigheterna skulle kräva att det vidtas åtgärder för att klara ett nollresultat på helår för hela kommunstyrelsen. Det 
prognostiserade resultatet bygger på att den centrala reserven på 1 mnkr inte används. 

 
 
 
 
Barn- o utbildningsnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 105.7 107.3 -1.6 128.8 1.4 
 

 

Kommunbidrag 363.3 364.2 -1.0 437.1 -1.0 
 

 

Kostnader -459.1 -470.7 11.6 -565.5 -3.0 
 

 

Räntekostnader -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 
 

 

Resultat 9.6 0.5 9.0 0.0 -2.6 
 

 

 

UTFALL 

Till och med oktober har barn- och utbildningsnämnden ett utfall om 9,6 mnkr. Intäkter har ett utfall om 105,7 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 2,6 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet finns främst för bidrag från arbetsförmedling. 

Kostnader har ett utfall om 459,1 mnkr vilket är 11,6 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader och ej utnyttjade 
bufferts är de största posterna där utfall är bättre än budget dvs mindre. 

 

PROGNOS  

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 3 mnkr för 2022 (sep -3,6 mnkr). 

Intäkter beräknas till 130,6 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 0,8 mnkr mer än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas 
intäkterna minska med 8,5 mnkr. Underskott finns för bidrag från arbetsförmedlingen med 8,8 mnkr. Däremot beräknas intäkter 
från stasbidrag bli bättre än budget med 5 mnkr. Vi har även fått ersättning för sjuklönekostnader med 2 mnkr under 2022. 
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Kostnaderna beräknas bli 569,3 mnkr för 2022 vilket är 3,7 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas kostnaderna 
öka med 13 mnkr motsvarande 2,3%. Största underskotten finns för köp av grundskola- och gymnasieplatser, -4,3 mnkr och för 
inköp av tillgångar med 2,7 mnkr. Även kostnader för inköp av förbruknoingsmaterial beräknas överskrida budget. Då index för 
transporter ökat kommer även skolskjutskostnader att överstiga budget, prognosen är -1 mnkr för barn- och utbildningsnämnden. 

Personalkostnaderna beräknas till 303,7 mnkr för 2022 vilket är 6,4 mnkr bättre än budget och en minskning med 3 mnkr mot 
2021. 

Nämnden mm 

De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott med 500 tkr (sep -100 tkr). Underskott 
finns för kostenheten med 2,3 mnkr vilket beror på personalkostnader som överstiger budget. Överskott finns för bufferts som ännu 
inte utnyttjats där det i prognosen finns medräknat med ytterligare ca 2 mnkr förbrukning under november - december. 

Förskolan 

Förskolan beräknar ett överskott med 1,5 mnkr för 2022. Överskott beror både på intäkter som inte budgeterats men även 
kostnader som blir lägre än budgeterat. Den interna demografijusteringen har medfört minskade kostnader på enheterna som 
bidragit till överskottet 

Grundskolan 

Grundskolan beräknar ett underskott med 5,5 mnkr. Underskottet beror främst på fritidsverksamheten som visar underskott med 
2,7 mnkr samt skolskjutskostnader där underskottet beräknas bli 2,4 mnkr 

Höglunda och Tegner beräknas visa överskott medan Tingvalla och ytterskolorna beräknas visa underskott för 2022. 

Gymnasiet 

Gymnasiet beräknar ett överskott med 1,7 mnkr. Netto av köp och sälj av platser visar underskott mot budget med 1,8 mnkr. 
Överskott finns för personalkostnader med 1,6 mnkr, även skolskjuts beräknas visa överskott med 1,9 mnkr. I prognos finns 
medräknat att större delen av gymnasiets buffert för oförutsedda kostnader kommer förbrukas. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknar underskott med 0,3 mnkr för 2022. 

Underskottet beror på återbetalning av statsbidrag även för 2021 där Säffle kommun ska återbetala 980 tkr mer än vad som finns 
avsatt, återbetalningen belastar 2022. Försäljningen av utbildningsplatser inom industricenter ökar mer än vad vi först trott vilket 
motverkar det minskade statsbidraget. Vi har också fått ta del av statsbidrag från socialförvaltningens projekt Äldreomsorgslyftet 
vilket inte fanns med i budget tidigare. 

AME 

AME beräknar ett underskott med 0,9 mnkr för 2022. 

Arbetsmarknadsenheten har haft mindre intäkter från främst Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats. Totalt beräknas 
intäkterna bli 9 mnkr mindre än budgeterat. Dock har kostnaderna kopplat till AME:s verksamhet för att sätta individer i aktivitet 
minskat eftersom bidrag från Arbetsförmedlingen minskat. 

Bidraget för att sätta ungdomar i arbete, den s.k. feriepraktiken, är bl.a. underfinansierad där Arbetsförmedlingen betalar ut ca 200 
tkr medan personalkostnaden för projektet uppgår till närmare 1 mnkr. 

Med minskade bidrag och användning av bufferts beräknas AME:s verksamhet gå med underskott 0,9 mnkr där den ofinansierade 
feriepraktiken får ses som den största orsaken. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 4.5 3.0 1.5 3.6 1.3 
 

 

Kommunbidrag 8.4 8.4 -0.0 10.1 0.0 
 

 

Kostnader -12.1 -11.4 -0.7 -13.6 -1.0 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 
 

 

Resultat 0.8 0.0 0.8 -0.0 0.3 
 

 

 
UTFALL 

Positiv avvikelse: Högsta positiva avvikelserna visar Miljöenheten och Fysisk planering men ingen enhet visar någon större negativ 
avvikelse efter oktober. Negativ avvikelse: Miljö och bygg gemensamt visar en negativ trend. 

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott om 801 tkr efter oktober månad mot budget. Intäkterna (exkl kommunbidrag) 
uppgår till 4 486 tkr, vilket är 1 491 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna har en total budget om 3 594 tkr och 
kommunbidragen 10 085 tkr. Kostnaderna inkl. räntor är 12 080 tkr, vilket är 695 tkr högre än budget för perioden. Den totala 
kostnadsbudgeten är om 13 679 tkr. Miljöenheten och Fysisk planering visar de största positiva avvikelserna efter oktober. Fysisk 
planering räknar även med en positiv avvikelse vid årets slut tack vare intäkter kopplade till fiskeodlingen. Dessa är dock av 
engångskaraktär och vi ser inget liknande stort uppdrag nästa år. Miljö och bygg gemensamt visar en mindre negativ avvikelse. 
Trenden de senaste månaderna är att den har ökat något varje månad, men ingen stor avvikelse och det är främst övriga 
kostnader som ligger över budget. 

 

PROGNOS  

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas visa en positiv avvikelsemed 300 tkr mot budget i slutet på 2022. 

 
 

Socialnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 40.1 57.4 -17.3 68.9 -19.5 
 

 

Kommunbidrag 330.8 330.8 0.0 397.0 0.0 
 

 

Kostnader -397.3 -388.0 -9.2 -465.8 -20.9 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
 

 

Resultat -26.4 0.2 -26.5 0.0 -40.3 
 

 

 
UTFALL 

Efter oktober visas ett negativt utfall på 26 366 tkr för hela förvaltningen. Ett minusresultat är förväntat och beräknat utifrån den 
tilldelade ramen men resultatet har försämrats ytterligare under sommaren och sedan föregående prognos. De kostnadsdrivande 
faktorerna är fortsatt volymökningar - främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården men också nya placeringskostnader och 
ökade sjuklönekostnader på grund av Covid och Calicivirus tillsammans med restriktioner från smittskyddsmyndigheterna. Utifrån 
dessa faktorer har förvaltningen haft stora och ökande vikarie- och övertidskostnader som kulminerat under sommaren för att 
verkställa att alla vårdtagare fått de insatser de beviljats och att personalen fått ut sin sommarsemester. 

Personalomsättningen i hemsjukvården har varit hög med behov av omfattande köp från bemanningsföretag och ökade kostnader 
för timavlönade för att få ihop bemanningen. Under sommaren erbjöds sjuksköterskorna och personalen på rehab extra ersättning 
för att flytta semesterveckor. Brukare som tidigare stannade längre på sjukhus skrivs ut allt tidigare och vårdas i större utsträckning 
i sina hem. Hemsjukvården upplever att de patienter som kommer hem från sjukhus nu är i sämre skick än tidigare och 
kommunens personal får vårda på en helt annan nivå, då det i många fall krävs avancerad vård i form av dialys, syrgas, 
cancervård och palliativ vård. 
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Funktionsstöd visar ett positivt utfall vilket främst beror på eftersläpningar på fakturor inom personlig assistans, både från 
Försäkringskassan och privata bolag men även för de placeringar som gjorts inom socialpsykiatrin och boende barn. Det samma 
gäller utfallet även på de andra avdelningarna, där många fakturor släpar eller inte kommer regelbundet. 

Individ- och familjeomsorg totalt har ett negativt utfall. Placeringskostnaderna visar överskott efter oktober varav placeringar vuxna 
visar ett positivt utfall medan placeringar barn har ett negativt utfall. Utfallet för ekonomiskt bistånd är negativt medan ekonomiskt 
bistånd flykting visar positiva siffror i utfallet efter oktober. Kostnader för före detta flyktingar redovisas på ekonomiskt bistånd då 
de inte ska gå på ekonomiskt bistånd flykting längre. Höga kostnader för ekonomiskt bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på 
att nyanlända, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. Arbetslösheten i 
kommunen är fortsatt hög. Dock har några fler kommit ut i arbete och studier och kostnaderna för ekonomiskt bistånd tenderar att 
minska. I jämförelse med oktober 2021 har totalt utbetalt ekonomiskt bistånd minskat med ca 5 % under oktober 2022. 

Förvaltningen påverkas också av högre kostnader än budgeterat för drivmedel och andra kostnader som däck och reparationer 
kopplade till leasingbilar, sjukvårdsmaterial och kostnader för köpta måltider till vård och omsorg och funktionsstöd. Utfallet 
påverkas positivt av intäkter exempelvis ersättning för sjuklöner från staten under januari-mars, sökta och beviljade bidrag för 
habiliteringsersättning, priopengar i socialpsykiatrin, statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor samt ersättning från 
regionen för hjälp covidvaccination. 

PROGNOS 

Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, 
årlig kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid återstår 179 tkr att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är 
därmed kraftigt underfinansierad då ingen budget finns för de kraftiga volymökningarna inom verksamheterna. Förvaltningen har 
för 2022 fördelat budget till verksamheterna utifrån deras behov och istället lagt ett beräknat underskott centralt i förvaltningen på 
29 149 tkr. 

Prognosen för hela förvaltningen visar ett underskott vid årets slut på 38 514 tkr. Prognosen, liksom utfallet, har försämrats och 
påverkas av de fortsatta volymökningarna - främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Jämfört med motsvarande period 
2021, januari-oktober, är det en ökning med 14,8 % motsvarande 20 123 timmar. Ökad sjukfrånvaro och därmed 
sjuklönekostnader på grund av Covid och Calicivirus tillsammans med restriktioner och postcovideffekter ger förvaltningen stora 
och ökande vikarie- och övertidskostnader. Övertidskostnaderna har kulminerat under sommaren men alla vårdtagare fått de 
insatser de beviljats och att personalen har fått ut sin sommarsemester. Personalomsättningen har varit hög, främst i 
hemsjukvården. För att få ihop bemanningen under sommaren när ordinarie personal ska ha ut sin semester, erbjöds 
sjuksköterskorna och personalen på rehab samma ersättning som regionen gav för att flytta semesterveckor. Omfattande köp från 
bemanningsföretag har gjorts och måste göras under resten av året. Om inte bemanningen hade ordnats hade hemsjukvården inte 
kunnat uppfylla kommunens vårdgivaransvar. Regionen stängde NÄVA under sommaren och flera avdelningar på sjukhusen 
stängs regelbundet under året på grund av personalbrist, främst bland sjuksköterskor. I dagsläget är regionens platser på NÄVA i 
Säffle halverade, vilket direkt påverkar situationen i kommunens hemsjukvård och på korttiden. Det har skett en vårdförskjutning ur 
kommunens perspektiv, till följd av personalbrist på sjukhusen i regionen. Kommunen kan inte stänga ner områden på samma sätt, 
utan måste ta hand om de brukare/patienter som finns och tillkommer. Fler patienter än vanligt har vårdats i hemmen. Stora 
omvårdnadsbehov och ärenden med palliativ vård är aktuella. Digitala möten har fått ske med sjukhusen för att slippa skicka in 
patienter. På sjuksköterskesidan ser man en konkurrens mellan olika arbetsgivare och vem som kan erbjuda bäst villkor. Många 
väljer att gå över till bemanningsföretag som betalar bättre och rekryterar nyexaminerade direkt från universitetet. Hela Värmland 
har svårigheter att rekrytera till hemsjukvården och det blir en stor påfrestning för både chefer, medarbetare och patienter/brukare. 
Med en ökning av antalet hemtjänsttimmar och brukare/patienter följer också ökade kostnader på sjukvårdsmaterial och tekniska 
hjälpmedel. 

Totalt för funktionsstöd prognostiseras ett överskott vid årets slut, främst med anledning av att flera ärenden inom personlig 
assistans upphört och man haft vakanshållning inom flera verksamheter. Även inom funktionsstöd prognostiseras stora kostnader 
för sjuklöner och övertid där kostnaderna ökat under sommaren. Prognosen påverkas negativt av ökade placeringskostnader inom 
socialpsykiatrin men positivt av lägre kostnader än förväntat på elevboende i andra kommuner. 

Individ- och familjeomsorg totalt prognostiserar överskott som framförallt beror på lägre kostnader än budgeterat för placeringar 
vuxna samt ekonomiskt bistånd flykting. Fortsatt högt inflöde av nya ärenden för både vuxna och barn och unga kan komma att 
göra att prognosen snabbt måste ändras. Risk finns för fortsatt högre kostnader än budgeterat för placeringar av barn och unga 
med anledning av missbruk/kriminalitet. Ekonomiskt bistånd visar ett stort underskott men beslut finns om finansiering med medel 
från kommunstyrelsen. Därför är ingen prognos beräknad. Ekonomiskt bistånd flykting däremot prognostiserar överskott som till 
viss del beror på att mer ersättning än budgeterat har kommit in från Migrationsverket. 

Inom hela socialförvaltningen kan man se att prognosen påverkas av högre kostnader än budgeterat för drivmedel och andra 
kostnader som däck och reparationer kopplade till leasingbilar, telefonavgifter till växeln, sjukvårdsmaterial och kostnader för 
livsmedel och köpta måltider till vård och omsorg och funktionsstöd. 

Utfallet påverkas positivt av intäkter exempelvis ersättning för sjuklöner från staten under januari-mars, sökta och beviljade bidrag 
för habiliteringsersättning, priopengar i socialpsykiatrin, statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor samt ersättning från 
regionen för hjälp covidvaccination. 

ÅTGÄRD 

Inom Vård och omsorg är åtgärden täta uppföljningar av insatser och tid samt att kunna ställa om snabbare med personal och 
scheman när behoven ändras. Samarbete mellan områden i planering och vikarierekrytering. En extern bemanningsenhet har 
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startat och det betyder att all korttidsrekrytering upp till 14 dagar och timanställningar ska skötas där. Motsvarande kostnader för 
rekryteringssystem och 2,0 samordnare flyttas från Vård och omsorg till bemanningsenheten. 

Konverteringen av särskilda boendeplatser till biståndsbedömda trygghetsboenden fortgår på Kaptensgården. Ändringen av 
avdelningen Masten till biståndsbedömt trygghetsboende är klar. Det är nu intagningsstopp på avdelningen Lanternan för att 
beslutet ska kunna verkställas fullt ut. Även reduceringen av korttiden är klar från 20 platser till 12. Arbetsmetoden trygg hemgång 
har nu utökats till alla hemtjänstområden och därmed kan behovet av korttid minska. 

Inom vård och omsorg arbetar man för att kunna renodla hemtjänstens olika delar utifrån omsorg och hemservice. Planen är att 
organisera i team utifrån de olika kompetenser som finns, det vill säga omsorgsbiträden som utför serviceinsatser, vårdbiträden 
som ger omvårdnad och undersköterskor som ska arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Redan nu kommer 
hemsjukvården att ta över tre undersköterskor från hemtjänsten som ska arbeta i team med sjuksköterskorna. 

Funktionsstöd fortsätter arbeta med bemanningen i alla verksamheter, utan att kvalitén påverkas. Viktigt att följa både kostnader 
och intäkter. Handläggning av sjuklöner inom personlig assistans går vidare, så att kommunen betalar för rätt kostnader. 

För IFO fortgår utvecklingsarbete i samverkan med AME och med digitala e-ansökningar. Genom behandlingsgruppen förväntas 
behovet av placeringar minska eller befinna sig på nuvarande nivå. Antalet personer som får hjälp vid behandlingsgrupp utan 
föregående biståndsbedömning förväntas öka och en familjecoach har projektanställts som förstärkning. Förebyggarteam och 
barnhälsoteam är viktig samverkan för att möta familjers behov tidigt med större möjligheter till förändring och lägre kostnader. 
Regelbunden samverkan med polisen kring unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits. För att öka tryggheten i Säffle tätort 
under sommaren, avsatte kommunstyrelsen medel för fältarbete samt förstärkning av Ungdomens hus. Utvärdering kommer att 
ske tillsammans med en bredare utredning som bedömer vilka åtgärder som behövs i kommunen för att tidiga insatser ska finnas 
för barn/unga för att inte hamna i olika typer av utanförskap med sociala problem som följd. I samarbete med regionen finns förslag 
till lokala beroendemottagningar där kommunen och regionen ska samverka kring både unga och vuxna med risk-/missbruk 
beroende. Familjecentralen är en viktig förebyggande resurs för barnfamiljer. En förstärkning av arbetet med egna familjehem görs 
då IFO tillsammans med Grums anställt en familjehemssekreterare under ett år med hjälp av projektmedel från Socialstyrelsen. 

Hemsjukvården fortsätter med en aktiv rekrytering och arbetar för att kunna tillsvidareanställa personal och undvika nödvändiga 
köp från bemanningsföretag. Efter vecka 43 går några avtal med bemanningsföretag ut som inte kommer förlängas. Då kommer 
det att vara cirka 4,3 tjänster sjuksköterska och 1,0 tjänst på rehabiliteringen som köps in från bemanningsföretag. Efter årsskiftet 
kommer man inte förlänga någon hyrpersonal på rehabiliteringen. Nya lokaler för sjuksköterskorna från september förväntas ge 
samtliga bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för samverkan. 

 

 
Kulturnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 9.6 6.2 3.4 7.6 0.2 
 

 

Kommunbidrag 24.8 24.8 0.0 29.8 0.0 
 

 

Kostnader -31.8 -30.9 -0.8 -37.3 0.8 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 
 

 

Resultat 2.6 0.0 2.6 0.0 1.0 
 

 

 
UTFALL  

Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022. Utfall till och med oktober är +2631 tkr. Periodiserade intäkter och 
kostnader från förgående år har återförts varför resultatet är något missvisande. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och 
rekommendationer har ett flertal verksamheter haft stängt eller har begränsad/alternativ verksamhet under delar av perioden till 
och med februari. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har inträffat under perioden. 
 

PROGNOS  

Efter oktober beräknar kulturnämnden ett positivt resultat för år 2022 med 1 MKR. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter  0.5 -0.5 0.6 -0.3 
 

 

Kommunbidrag 2.1 2.1 0.0 2.6 0.0 
 

 

Kostnader -2.6 -2.6 0.0 -3.2 0.0 
 

 

Resultat -0.5 0.0 -0.5 0.0 -0.3 
 

 

 
UTFALL 

Budget för Säffles del av Överförmyndarnämnden för 2022 är 2,6 Mnkr. Under januari-oktober 2022 är utfallet 463 tkr sämre än 
budget för perioden.  

 

PROGNOS 

Efter oktober beräknas resultatet vid årets slut vara 300 tkr sämre än budget. Enligt Överförmyndarnämnden i Åmål sker största 
delen av utbetalningarna under perioden mars-juni månad, målsättningen är att 90 % av redovisningarna ska vara granskade 
innan midsommar. Detta gör att kostnadssidan är extra tung den första delen av året, vilket sedan planar ut något. 

 

 

Teknik- o fritidsnämnden 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2022 

Budget 

Jan - Okt 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 187.1 185.7 1.3 222.9 0.3 
 

 

Kommunbidrag 56.9 56.9 -0.0 68.3 0.0 
 

 

Kostnader -226.8 -238.9 12.1 -286.8 2.0 
 

 

Räntekostnader -3.1 -3.6 0.5 -4.4 0.0 
 

 

Resultat 14.1 0.1 14.0 -0.0 2.3 
 

 

 
 

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och 
fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och 
fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 
avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns 
organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år. Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och 
teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för 
avskrivning och ränta. De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2022 innebär en generell 
ramökning med 668 tkr (1%) för Säffle. Ytterligare 238 tkr fås som kompensation för minskat fastighetsunderhåll år 2020. 545 tkr 
tilldelades tillfälligt 2021 i uppdrag att betala ut extra driftbidrag för medfinansiering till en förenings investering, och försvinner 
därmed 2022. Ytterligare medel om 1 050 tkr har tilldelats i och med politiska prioriteringar, där 300 tkr avser utökade 
driftskostnader för gatuinvesteringar vid Ladugårdsparken och resterande 750 tkr för tillsättande av en tjänst. Åmåls kommun har 
ökat driftbidraget med 353 tkr år 2022 för förstärkning av arbetskraftskostnader (2%). Utöver detta har 500 tkr tillförts för ökad hyra i 
och med simhallens kommande renovering, 400 tkr för upprustningsbidrag i enskilda vägar, 110 tkr för idrottshallars ökade hyror, 
samt 930 tkr specifikt för Rösparksskolans nya idrottshalls hyra. En allmän reducering av tidigare budgetförutsättningar tillkom vid 
slutet av året. Posten, benämnd "klimatanpassad budget?, innebar en minskning med 309 tkr (0,75%). Totalt innebär detta en 
driftram på 68 257 tkr i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 43 210 tkr. 

UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar intäkter som i stort följer budget. Kostnadssidan har lägre utfall än budget för 
perioden. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder saknas för augusti-oktober men fördelningen av 
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GS-personal är gjord för såväl gatu- som park- och fritidspersonal. Det lägre kostnadsutfallet beror främst på släpande kostnader i 
redovisningen samt att personalkostnaderna är linjärt budgeterat men det blir en lägre kostnadspåverkan under semesterperioder 
som nyligen varit. Lägre utfall av personalkostnader beror delvis också på att budgeterade vakanta tjänster ännu inte tillsatts. 
Verksamheter som beräknas ge ett överskott minskar också belastningen på kostnaderna. Budget för oförutsedda kostnader har 
använts till viss del inom förvaltningen men förväntas generera ett plus vid året slut. Hyran för Åmåls fasta anläggningar 
(kapitalkostnader) är kostnadsbokförd tom september. Säffles kapitalkostnader är aktiverade, dock med ett lägre utfall då 
innevarande års investeringar ännu inte gett fullt utfall ännu. Budgeten för vinterväghållningen är redan förbrukad till 78,5 %. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till +310 tkr efter uppföljning oktober. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering + 1500 tkr 

• OH-fördelningen för perioden januari-oktober är bokförd med något högre utfall än budget efter revidering. 

• Budget för oförutsedda kostnader har använts till viss del inom förvaltningen men förväntas generera ett plus vid året slut. 

• Personalkostnaderna på enheten för ekonomi och kundservice är något högre pga. projektanställning. 

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering Säffle medför överskott +150 tkr. 

Gatuenheten -640 tkr 

• Kostnader för elförbrukningen i oktober saknas för trafikbelysningen. 

• Kapitalkostnader saknas för oktober i Åmål. 

• Kommunala enskilda vägar har kvar av årsbudgeten efter rättelse och återföring av bokslutspost. 

• Vinterväghållningsverksamheten har förbrukat 78,5 % av årsbudgeten och reserverar för möjligt underskott på 1,5 Mkr. 

• Återhållsamhet i flera verksamheter beräknas kunna ge överskott med ca 0,9 mkr. 

Park & Fritidsenheten -250 tkr 

• Intäktsbortfall 1 900 tkr för Åmåls simhall reduceras något då rehab bassängen öppnat under sommaren. I och med stängning 
har verksamheten även haft lägre kostnader och prognostiseras att gå -400 tkr på helåret 

• Ett överskott för Säffle simhall beräknas då mediakostnaderna är lägre än avtalat, prognosen efter oktober är fortsatt +600 tkr 

• Ishallarna i Säffle och Åmål förväntas lämna ett underskott om -300 tkr vardera. I Säffle pga. intäktsbortfall från BUN och i Åmål 
pga. renoveringar. 

• Motionsspåren i Säffle beräknas gå med underskott pga. en del stormskador. 

Städenheten -300 tkr 

• Högre intäkter än budgeterat för perioden beror på sjuklöne- och högkostnadsskydds-ersättningar som ej varit budgeterade 
samt förändringar i städobjekt och mer extrastäd. 

• Årets OH-fördelning är bokförd. 

• Genomlysningen av extern konsult har avrapporterats. 

• Fortsatt hög sjukfrånvaro, men den är sjunkande från augusti till oktober och även jämfört med föregående år per oktober. 

• Städprishöjningen täcker inte kostnadsutvecklingen kombinerat med hög sjukfrånvaro. 
 
 

UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar högre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Intäktssidan påverkas 
bland annat av att utjämningsavvikelsen i budgetarbetet för 2022 för att få budget i balans har antingen minskat eller ökat 
intäktsbudgeten. 
Det lägre kostnadsutfallet beror främst på släpande kostnader i redovisningen samt att personalkostnaderna är linjärt budgeterat 
men det blir en lägre kostnadspåverkan under semesterperioder som nyligen varit. En tjänst inom renhållningen avslutades i 
september som ej har ersatts, medför minskade personalkostnader. OH-kostnader är bokförda för perioden men kapitalkostnader 
för oktober saknas i Åmål. Debitering till kund har gjorts och bokförts till och med oktober. Renhållningens intäkter för sommargäster 
har fakturerats för perioden maj-september. Fördelning av kostnader för Östbys återvinningscentral är gjord. Matavfallsinsamlingen 
påbörjas i november i båda kommunerna. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och 
underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period. 

På helåret beräknas resultatet till + 1 950 tkr efter uppföljning oktober. 

Säffle 

VA-verksamheten -500 tkr 
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• Lägre utfall på personalkostnader gör att underskottet kan minskas med 100 tkr 

• Intäkter från industriabonnent saknas för oktober, lägre förbrukning hos kund gällande den rörliga delen jämfört med fjolåret ger 
också lägre intäkter. 

• Kostnader för administrations OH är bokfört för perioden 

• Få vattenläckor under året hittills positiv avvikelse mot budget 

• Underhållsåtgärder på pumpstationer beräknas ge ett underskott 

• Ökade transportkostnader för bortforsling av slam 

• Kostnader för Nysäters vattenverk som ännu inte varit utredda förväntas belasta driftbudgeten med ca 400 tkr när åtgärd är 
gjord. 

 

Renhållningsverksamheten +1 900 tkr - Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av entreprenadkostnader från 
leverantörerna i redovisningen. - Sommargästabonnemangen har fakturerats i oktober för perioden maj-september. - Kostnader för 
administrations OH är bokfört för perioden. - Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket genererar något ökade intäkter. - 
Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 
sopbilarna ses också över. - Renhållningsverksamheten har en skuld till avfallskollektivet på 702 tkr och en fordran mot kollektivet 
för slamverksamheten på 527 tkr. - En milstolpe har passerats i matavfallsprojektet den första tömning av matavfallskärl gjordes den 
7:e november. - Insamling av returpapperskärl 3 800 stycken har påbörjats i november från abonnenterna i Säffle. 

Åmål 

VA-verksamheten +600 tkr 

• Taxeökning om 17% budgeterad från april men beslutades att träda i kraft i maj, ger en beräknad avvikelse på 300 tkr. 

• Kostnader för administrations OH är bokfört för perioden 

• Få vattenläckor under året hittills positiv avvikelse mot budget 

• Översyn på Åmåls ytterområden ger en ökad kostnad för underhållsåtgärder. Tillsammans med övriga åtgärder på 
vattenverken beräknas detta generera ett underskott. 

Renhållningsverksamheten -400 tkr - Kostnader för administrations OH är bokfört för perioden. - Sommargästabonnemangen har 
fakturerats i oktober för perioden maj-september. - En milstolpe har passerats i matavfallsprojektet den första tömning av 
matavfallskärl gjordes den 7:e november. - Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska 
bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för sopbilarna ses också över. - Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket 
genererar något ökade intäkter. - Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 697 tkr för avfallsverksamheten och en 
fordran för slamverksamheten om 1 137 tkr. 

Östby + 350 tkr - Kapitalkostnader saknas för oktober. - Kostnader för administrations OH är bokfört för perioden 

• Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 

• Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är bokförd. 

• Ingen mellanlagring av slam har skett på Östby under perioden. 

• Åtgärder för att säkerställa intäkterna från näringsidkare på Östby är igång och genererar nu mer intäkter. 

• Det nya restavfallsavtalet som började gälla från och med 1/1-2022 innebar en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. 
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Investeringsuppföljning (mnkr) 
 

 Utfall Jan - 

Okt 

Budget - 

2022 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Kommunstyrelsen 8 34 26 -19 

Barn- och utbildningsnämnd 2 6 4 -0 

Miljö- och byggnadsnämnd  0 0 -0 

Socialnämnd 0 2 2 -1 

Kulturnämnd  5 5 -5 

Teknik- och fritidsnämnd 34 60 26 -3 

Summa Säffle Kommun 45 108 63 -27 

 
 
 

Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen 
från år 2021 beslutades i Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny investeringsbudget för 2022 
blir således 108 Mnkr. Efter oktober är 45 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 27 Mnkr.  
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Mattias Anglemark, 0533-681577 
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

Svar på kommunrevisionens översiktliga granskning av 
kommunens arbete med intern kontroll 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har med stöd av KPMG granskat Säffle kommuns arbete 
kring intern kontroll. 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunstyrelse och nämnder endast i viss utsträckning bedriver 
ett systematiskt arbete med att säkerställa en tillräcklig och effektiv intern 
kontroll. 
 
Kommunledningskontoret anser att revisorernas slutsatser och att de 
generella rekommendationerna är viktiga.    
 
För att åtgärda bristerna föreslås att kommunen ska ta stöd i Sveriges 
Kommuner och Regioners verktyg ”Egenvärdering för uppföljning och 
kontroll”. Under första halvåret 2023 kommer utredare från 
kommunledningskontoret tillsammans med en arbetsgrupp bestående av 
representanter från förvaltningar och bolag att genomföra en egenvärdering 
med hjälp av SKR:s verktyg. Resultatet av egenvärderingen ger underlag för 
hur arbetet ska bedrivas framåt. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har med stöd av KPMG granskat Säffle kommuns arbete 
kring intern kontroll. Kommunrevisorernas granskning har genomförts 
genom inhämtande och analys av styrdokumentation och intervjuer med 
ekonomichef, nämndsekreterare, kvalitetskontroller, kommunsekreterare, 
administrativ chef, biträdande socialchef och förvaltningschef. 
 
Kommunrevisorernas slutsatser och rekommendationer 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunstyrelse och nämnder endast i viss utsträckning bedriver 
ett systematiskt arbete med att säkerställa en tillräcklig och effektiv intern 
kontroll. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisionen 
kommunstyrelsen att:  
— Uppdatera reglemente för intern kontroll  
— Ta fram kommunövergripande mallar för riskanalys och intern 
kontrollplan  
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— Säkerställa att samtliga nämnder upprättar en riskanalys och antar en 
intern kontrollplan.  
— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år.  
 
Vi rekommenderar kulturnämnden att:  
— Genomföra en riskanalys och utifrån den anta en intern kontrollplan  
 
Vi rekommenderar samtliga nämnder att:  
— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år.  
 
Med anledning av den granskning som KPMG genomförde på uppdrag av 
kommunrevisionen 2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att redovisa 
vilka åtgärder som vidtas, då granskningen visar att kommunstyrelsen och 
nämnderna har brister i sitt arbete med intern kontroll.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Rapport KPMG Intern kontroll Säffle 2022 
Revisionens följebrev daterat 2022-10-18 

Förvaltningens ståndpunkt 
I KPMG:s rapport framkommer det att det finns behov av utveckling och 
samordning utifrån kommunrevisorernas rekommendationer.  
Kommunledningskontoret anser att revisorernas slutsatser och att de 
generella rekommendationerna är viktiga.    
 
Ett utrednings- och utvecklingsarbete initierades 2020 i syfte att integrera 
internkontrollarbetet mer i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning, 
förenkla och säkra arbetssätt samt revidera tillhörande styrdokument. Arbetet 
är försenat på grund av omprioriteringar med anledning av pandemiutbrottet 
och att resurser behövts till andra projekt (upphandling och införande av nytt 
ekonomisystem). Arbetet ska återupptas och kommer i allt väsentligt ta 
hänsyn till kommunrevisorerna rekommendationer.  
 
Utvecklingsarbetet kommer att ta stöd i Sveriges Kommuner och Regioners 
verktyg ”Egenvärdering för uppföljning och kontroll”. PÅ SKR:s hemsida 
beskrivs verktyget enligt följande ”Med hjälp av verktyget kan kommuner 
och regioner själva enkelt värdera om de har system och rutiner för 
uppföljning och kontroll samt att dessa tillämpas”. Vidare står det att 
resultatet av egenvärderingen ”kan utgöra underlag för analys, diskussion 
och eventuella åtgärder”.   
Under första halvåret 2023 kommer utredare från kommunledningskontoret 
tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från 
förvaltningar och bolag att genomföra en egenvärdering med hjälp av SKR:s 
verktyg. Resultatet av egenvärderingen ger underlag för hur arbetet ska 
bedrivas framåt. 
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Delar av utvecklingsarbetet sker parallellt med utredarens arbete. 
Exempelvis prövas nytt arbetssätt gällande de koncerngemensamma 
kontrollerna på grund av att arbetet varit tidskrävande och brustit i 
genomförande. Det nya arbetssättet innebär att inga koncerngemensamma 
kontrollmoment är föreslagna att läggas till i nämnders eller 
styrelsers internkontrollplaner. Istället hanteras kontroller som rör fler 
nämnder och styrelser inom kommunstyrelsen uppsiktsplikt.  
Kommunstyrelsen kan vid behov lyfta väsentliga avvikelser och ge 
åtgärdsförslag till kommunfullmäktige. 
 
Utvecklingsarbetet samordnas av kommunledningskontoret och återkopplas 
till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporteringar så att 
kommunstyrelsen har möjlighet att följa utvecklingen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag 
till svar på granskningsrapporten. 
 

Kommundirektör 
Ingemar Rosén 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]" 
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Säffle kommun 
 Granskning av intern kontroll 
 
 2022-09-20 

1 Sammanfattning 
Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
arbete kring intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelse 
och nämnder endast i viss utsträckning bedriver ett systematiskt arbete med att 
säkerställa en tillräcklig och effektiv intern kontroll. 
Reglementet för intern kontroll beskriver syfte, organisation, ansvarsfördelning och 
uppföljning av intern kontroll. I slutet av dokumentet finns kommentarer med 
förtydligande av mål och begrepp som beskrivs i reglementet.  
Det saknas kommunövergripande mallar för riskbedömning och intern kontrollplan. Vi 
bedömer att sådana mallar skulle förenkla arbetet på förvaltningsnivå och ge en mer 
enhetlighet i internkontrollarbetet på kommunövergripandenivå. 
En av nämnderna saknar en intern kontrollplan, här hänvisas till avsaknaden av 
ekonomistöd på förvaltningen. 
Vi bedömer att en utvärdering av systemet för intern kontroll sker för respektive nämnd, 
utom för kulturnämnden samt för kommunen som helhet, men att uppföljningen kan 
förbättras och att det behöver säkerställas att alla nämnder arbetar aktivt med den 
interna kontrollen. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Uppdatera reglemente för intern kontroll 

— Ta fram kommunövergripande mallar för riskanalys och intern kontrollplan 

— Säkerställa att samtliga nämnder upprättar en riskanalys och antar en intern 
kontrollplan. 

— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år. 
Vi rekommenderar kulturnämnden att: 

— Genomföra en riskanalys och utifrån den anta en intern kontrollplan 
Vi rekommenderar samtliga nämnder att: 

— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år. 
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Säffle kommun 
 Granskning av intern kontroll 
 
 2022-09-20 

2 Bakgrund 
Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning 
avseende intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Styrelser och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 
6 §:  
 
”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
 
Vidare framgår av kommunallagen 12 kap 1 §: ”Revisorerna prövar om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna 
är tillräcklig.” 
Med begreppet ”tillräcklig” avses en bedömning i förhållande till COSO -modellens fem 
kontrollkomponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning/utvärdering. 
Revisorerna bedömer att det är väsentligt att kommunstyrelsen och nämnder 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig och effektiv. Revisionen bedömer att 
det föreligger risk att sådana rutiner saknas. 
 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelse och 
nämnder säkerställer en tillräcklig och effektiv intern kontroll. 
Granskningen besvarar följande frågor:  

− Är syfte, innehåll och rutiner gällande intern kontroll tydligt utformade?  

− Har styrelse och nämnder en ändamålsenlig dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys avseende uppföljning av intern kontroll? Omfattar analysen 
samtliga väsentliga processer inom nämndens verksamhetsområde? 

− Följer styrelser och nämnder upp relevanta kontrollaktiviteter utifrån 
riskanalysen för att säkerställa att kontrollaktiviteterna genomförs och fungerar 
effektivt samt att åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister 

− Utvärdering av systemet för intern kontroll sker för respektive nämnd samt för 
kommunen som helhet 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, 
miljön och byggnadsnämnden, socialnämnden samt teknik- och fritidsnämnden och 
omfattar 2021. 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys. 

— COSO-modellen används som en utgångspunkt vid granskningen. 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av reglemente, internkontrollanvisningar, internkontrollplaner och 
uppföljningar av internkontrollplaner för styrelse och nämnder, underlag för 
framtagande av internkontrollplaner såsom riskanalyser, årshjul, egenkontroller och 
presentationsmaterial. 

— Intervjuer har genomförts med ekonomichef, nämndsekreterare, kvalitetskontroller, 
kommunsekreterare, administrativ chef, biträdande socialchef, förvaltningschef 

Samtliga intervjuade har erbjudits att faktakontrollera rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Intern styrning och kontroll 

Intern styrning och kontroll är en process för att identifiera, hantera, åtgärda, 
dokumentera, informera och följa upp risker på ett strukturerat sätt. Syftet är att 
kommunens styrelse och nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 
säkerhet för att kommunens mål uppnås inom följande områden: 
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

En av de mest erkända och tillämpade modellerna inom intern styrning och kontroll är 
COSO-modellen som är utvecklad av COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations). Tanken med modellen är att definiera intern styrning och kontroll och 
hur den ska fungera som en guide för att utvärdera och förstärka interna 
kontrollsystem. 
COSO-modellen kan visas som en pyramid bestående av fem kontrollkomponenter, 
som verkar tillsammans: 

 
Styrelser och nämnder har ansvar för sin verksamhet. Enligt kommunallagen innebär 
verksamhetsansvaret också ansvar för en tillräcklig intern kontroll (KL 6 kap 6 §). Den 
interna kontrollen hjälper nämnden att nå sina mål och bidrar till att stärka förtroendet 
för det demokratiska systemet. 
Styrelser och nämnder följer vanligtvis upp den interna kontrollen utifrån en riskanalys 
för att bland annat bedöma processernas befintliga kontrollaktiviteter samt vilka 
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uppföljningsåtgärder som ska genomföras under året. Uppföljningsåtgärder rapporteras 
enligt den plan för uppföljning av intern kontroll som fastställts.  
Vid brister beslutas om åtgärder. Styrelsen och nämnden bör årligen baserat på 
uppföljningen, och övrig information om intern kontroll, utvärdera om den interna 
kontrollen är tillräcklig och effektiv. Enligt COSO ska kommunstyrelsen i sin tur bör 
utvärdera kommunens samlade interna kontroll, som en del av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
Revisorerna ska i sin revisionsberättelse uttala sig om kommunens interna kontroll är 
tillräcklig. Ovanstående rapporter och utvärderingar är, tillsammans med revisionens 
egna granskningar, väsentliga i den bedömningen. Därför bör styrelse och nämnder 
innan revisorerna ska lämna revisionsberättelsen ha utvärderat den interna kontrollen, 
inklusive den för hela kommunen. 
 

3.2 Styrdokument och kontrollmiljö 
Kontrollmiljön utgör grunden som övriga kontrollkomponenter i COSO-modellen vilar 
på, och handlar ytterst om den förståelse och acceptans som finns i organisationen för 
intern styrning och kontroll. Etik, värderingar och förhållningssätt är viktiga faktorer i 
detta sammanhang, liksom externa krav och kontexten som organisationen verkar i. 
Mer synliga interna faktorer är exempelvis fördelning av ansvar och befogenheter, 
organisationsstruktur och styrdokument, såsom policys, riktlinjer, regler och rutiner.  
Säffle kommun har ett internkontrollreglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2012-
04-23. Reglementet beskriver syfte, organisation, ansvarsfördelning och uppföljning av 
intern kontroll. I slutet av dokumentet finns kommentarer med förtydligande av mål och 
begrepp som beskrivs i reglementet.  
Det beskrivs även i styrdokumenten att det finns en ny tidsplan för intern 
kontrollarbetet, som fastställer exempelvis när resultat ska redovisas till 
kommunfullmäktige samt att det finns nya kontrollområden för 2022.  

3.2.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att det finns ett reglemente för intern kontroll, men vi kan konstatera 
att det är tio år gammalt. Vi anser att ett sådant styrdokument bör uppdateras 
regelbundet. Exempelvis varje mandatperiod, för att säkerställa att dokumentet är 
relevant och aktuellt samt för arbetet med intern kontroll ska kunna genomföras på ett 
ändamålsenligt sätt.  
Vi bedömer att syftet med intern kontroll är tydligt utformat. Men att innehåll och rutiner 
gällande intern kontroll varierar mellan styrelse och nämnder.   
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3.3 Kommunövergripande riskanalys och intern kontroll 
I styrdokumenten anges att Intern kontrollprocessen i kommunen bygger på det 
reglemente med kommentarer som kommunfullmäktige fastställt. Med utgångspunkt 
från reglementet ska varje nämnd ta fram en årlig internkontrollplan. Planen ska 
innehålla specifika kontrollmoment som bestäms utifrån en riskbedömning som görs 
enligt en specifik och gemensam modell för kommunen. Resultaten av kontrollen 
redovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsens 
riskanalys och intern kontrollplan omfattar de fyra områdena ekonomi, HR, kansli och 
IT.  
Kommunövergripande kontrollmoment 2021: 

• Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer är rätt angivet vid beställning. 

• HR - Kontroll av överenskommelse om anställning 

• Kansli – Direktupphandlingar 

• IT - Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga 
Inom respektive nämnds verksamhetsområde är det förvaltningschefen som har 
verkställighetsuppdraget att utforma konkreta anvisningar för arbetet och se till att 
kontrollmomenten genomförs. Ansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är 
skyldiga att följa antagna anvisningar och informera övriga anställda om 
anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa antagna anvisningar i 
sin arbetsutövning. 
Kontrollområdena tas fram med hjälp av den s.k. COSO-modellen som utgår från fem 
kontrollkomponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt tillsyn. Kontrollmiljön definierar synen på risk och intern kontroll 
inom organisationen. Kontrollmiljön påverkas av faktorer som:  

• det sociala systemet 

• det organisatoriska och administrativa systemet 

• det politiska systemet  

• det tekniska systemet.  
Riskbedömning innebär en identifiering och bedömning av de risker/hot som 
organisationen ställs inför i strävan att uppnå sina mål. Externa risker kan vara 
omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt IT-baserade risker. Interna risker 
kan vara verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker. 
Riskbedömningen görs genom en genomgång av sannolikhet och 
väsentlighet/konsekvens för respektive aktivitet som kontrolleras. 
Bedömningen av rutinerna görs med hjälp av en matris där värdena för sannolikheten 
och konsekvensen multipliceras enligt graderingen ovan. Placeringen i diagrammet ger 
på så vis en vägledning om vilka som ska tas med i den interna kontrollplanen. Ju 
längre uppåt och till höger i diagrammet en rutin/process placeras, desto mer antyder 
detta att den bör tas med i den interna kontrollplanen. Samtidigt behöver ytterligare 
faktorer vägas in i bedömningen, som tillexempel kostnaden för kontrollen. 
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Kommenkoncernen har en skriftlig redovisning av åtgärder för 2021, i denna nämns att 
verksamheten i stort fungerar tillfredställande, men att rutinerna kan bli tydligare. I 
denna redovisning presenteras även resultat och förslag till åtgärder för de 
kontrollmoment som har genomförts. Ett nämndspecifikt kontrollmoment för 
kommunstyrelsen var under 2021 kopplat till räddningstjänsten, men eftersom det inte 
har inträffat någon händelse under 2021 som uppfyller kriterierna för att genomföra 
undersökningen har detta kontrollmoment inte genomförts. 
I intervjuerna framkommer att det inte finns en tydlig mall för riskanalys och intern 
kontrollplan. Riskanalysen utgår från COSO-modellen, men eftersom kommunen inte 
har något IT-stöd för detta, så det görs på lite olika sätt mellan förvaltningarna. Det 
finns en kommungemensam del och en förvaltningsspecifikdel i respektive plan. 
Representanter från förvaltningarna, i regel ekonomer, träffas och bestämmer de 
kommunövergripande kontrollpunkterna. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit 
del av något som visar på att kommunstyrelsen och nämnderna är delaktiga i 
genomförande av riskanalys eller framtagande av intern kontrollplan, förutom att fatta 
beslut i frågan.  
Under 2021 kom enligt uppgift de kommunövergripande kontrollpunkterna sent från 
centralt håll. I intervjuerna framkommer att det har påpekats från nämndernas håll att 
de kommunövergripande kontrollpunkterna kommer sent på året till nämnderna och att 
man från förvaltningshåll ligger på för att det beslut om dem ska tas tidigare. För att 
förvaltningarna utifrån de kommunövergripande kontrollpunkterna ska kunna göra fler 
egna kontrollmoment och ha tillräckligt med tid på sig att ta fram nämndens interna 
kontrollplan. Det framgår i intervjuerna att det pågår ett arbete med att se över 
tidsplanen, för att få ett bättre flöde och att riskanalysen ska göras inför kommande 
verksamhetsår.  

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys avseende uppföljning av intern kontroll. Analysen omfattar 
samtliga väsentliga processer inom styrelsens verksamhetsområde. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen följer upp relevanta kontrollaktiviteter utifrån 
riskanalysen för att säkerställa att kontrollaktiviteterna genomförs och fungerar effektivt 
samt att åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister. 
Vi kan konstatera att det saknas kommunövergripande mallar för riskbedömning och 
intern kontrollplan. Vi bedömer att sådana mallar skulle förenkla arbetet på 
förvaltningsnivå och ge en mer enhetlighet i internkontrollarbetet på 
kommunövergripandenivå. 
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3.4 Nämndernas riskanalyser och intern kontroll 
3.4.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Förutom de kommunövergripande kontrollmomenten har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat om anställningsavtal som förvaltningsspecifikt 
kontrollområde. Nämnden har bedömt att sannolikheten att det ska förekomma brister i 
förvaltningen bedöms till (3) Möjlig enligt COSO. Konsekvensen bedöms till (4) 
Allvarlig. Det är viktigt beslut fattade på delegation också återrapporteras till barn- och 
utbildningsnämnd för att ett beslut ska vinna laga kraft. 
Vi har inte tagit del av någon mer omfattande riskanalys och det framkommer i 
intervjuerna att riskanalys görs på andra håll i kommunen och att det inte finns någon 
speciellt framtagen riskanalys för barn- och utbildningsnämnden. Utifrån de 
kommunövergripande kontrollmomenten tar nämnden sedan fram vad som ska 
kontrolleras inom nämndens verksamhet. Utifrån kontrollerna genomförs även 
åtgärdsplaner som återrapporteras till nämnden.  
 

3.4.2 Socialnämnden 
Förutom de kommunövergripande kontrollmomenten har socialnämnden beslutat om 
loggkontroller och rutiner för aktualiseringar i socialtjänsten som förvaltningsspecifika 
kontrollområden. För respektive kontrollområde har en risk- och konsekvensanalys 
genomförts. 
Loggkontroller: 

Enligt Patientdatalagen (PDL) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns 
grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom 
vårdgivarens verksamhet. Inre sekretess innebär i 4 kap. 1 § PDL att den som arbetar 
hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om den 
enskilde deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt 
arbete inom sin verksamhet. De sekretessbestämmelser som gäller vid behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten innebär ett strängt skydd för personuppgifterna. 
Endast den som är behörig har tillgång till uppgifterna och vem som har haft tillgång till 
uppgifterna ska gå att spåra i efterhand.  
Närmaste chef har det övergripande ansvaret för loggningen inom sitt 
verksamhetsområde. Loggningskontroll ska regelbundet och systematiskt göras i syfte 
att förebygga, konstatera och åtgärda otillåten eller obefogad åtkomst till uppgifter ur 
det administrativa systemet. Datainspektionen har dessutom krav på loggning. Av den 
nya rutinen från 2021-01-01 framgår att ett slumpmässigt urval av personalen ska, tre 
gånger per år, loggkontrolleras av närmast ansvarig chef. Ca 10 % av personalen 
loggkontrolleras vid dessa tillfällen.  
Bedömningen är att sannolikheten för att alla enhetschefer inte har loggat ett urval av 
personalen är möjlig (3) en trea på COSO-skalan och om det inte har genomförts går 
det inte att utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma skala. 
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Rutiner aktualiseringar i socialtjänsten: 

Arbetet under aktualiseringsfasen är reglerat i lag, föreskrifter och allmänna råd och 
består av flera steg. Det handlar om att ta emot en ansökan, anmälan eller information 
på olika sätt och att i samband med det se om det måste göras en omedelbar åtgärd. 
När det kommit in en anmälan ska socialtjänsten registrera i verksamhetssystemet Life 
Care och därefter göra en så kallad förhandsbedömning och ta ställning till om en 
utredning ska inledas eller inte. När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller 
inte inleda en utredning ska ett formellt beslut fattas. Det ska ske inom fjorton dagar 
från det att en anmälan kommit in. Enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 § ska beslutet att 
inleda utredning respektive inte inleda utredning dokumenteras. 
Bedömningen för sannolikheten att alla handläggare inte skulle ha beslutat att inleda 
utredning respektive inte inleda utredning och dokumenterat är möjlig (3) en trea på 
COSO-skalan och om man inte har gjort det kan konsekvensen bli mycket allvarlig (5) 
på samma skala och så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 
I intervjuerna framkommer att nämndspecifika kontrollmoment diskuteras på 
förvaltningens ledningsgrupp. Eventuella åtgärder efter kontroller rapporteras på 
enhetschefsmöten, ledningsgrupper eller direkt till ansvarig. Det genomförs även 
uppföljande kontroller, för att se att eventuella brister har försvunnit.  
 

3.4.3 Teknik och fritidsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden har inte antagit några kommunövergripande 
kontrollområden. I beslutet hänvisas till att de kommunövergripande kontrollområdena 
inte har fastställts vid tiden för beslut, 2021-08-10. 
Nämnden har däremot fattat beslut om fyra förvaltningsspecifika kontrollområden 
tillbudsrapportering, fakturerat pris jämfört med avtal för varor och tjänster, rutin för 
direktupphandling och föreningsstöd. För respektive kontrollområde har en risk- och 
konsekvensanalys genomförts. 
Tillbudsrapportering: 

Kontroll av att tillbudsrapport och arbetsskadeanmälan i de fall som krävs görs i 
samband med händelse. Ett tillbud är en oönskad händelse som kan leda till ohälsa 
eller olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller 
olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen för 
tillfället ska också betrakta som ett tillbud. Ett tillbud som inte resulterat i personskada 
ska inte anmälas till Försäkringskassan. I övrigt bör ett tillbud behandlas på samma 
sätt som en arbetsskada. Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska 
arbetsgivaren omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöinspektionen. Sannolikheten för 
att tillbudsrapportering inte uppfylls anses vara sannolikt (3) och konsekvensen allvarlig 
(4). Totalbedömning COSO: 12 
Fakturerat pris jämfört med avtal för varor och tjänster: 

Stickprov på fakturerat pris för levererade varor och tjänster jämfört med avtal. 
Sannolikheten för felfakturerat pris anses möjligt (3) och konsekvensen allvarlig (4). 
Totalbedömning COSO: 12 
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Rutin för direktupphandling >100 tkr: 

Det är endast tillåtet att direktupphandla om det saknas ramavtal för det som ska 
köpas, det betyder att existerande ramavtal ska användas innan en ny 
direktupphandling genomförs. Det är också tillåtet att direktupphandla om det finns 
synnerliga skäl som anges i LOU, exempelvis vid synnerlig brådska. Slutligen är det 
tillåtet att direktupphandla när varans eller tjänstens värde är lågt. Sannolikheten för att 
fastställda riktlinjer för direktupphandling inte följs anses möjlig (3) och konsekvensen 
allvarlig (4). 
Föreningsstöd: 

Varje år betalas det ut olika typer av stöd och bidrag till föreningar inom nämndens 
verksamhetsområde. Felaktig utbetalning anses vara möjlig (3) och konsekvensen 
allvarlig (4). Totalbedömning COSO: 12 
I intervjuerna beskrivs att ett arbete med inventering av riskområden har gjorts av 
förvaltningschef och nämndens två ekonomer. Några av de identifierade riskerna finns 
med i 2022 års plan och resten kommer att ingå i intern kontrollplanen för 2023.  
Kontrollmomenten förankras i nämnden och det finns enligt uppgift vissa fokusområden 
som nämnden är mer intresserade av. 

3.4.4 Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggförvaltningen har i intern kontrollplanen förutom de 
kommunövergripande kontrollmomenten även kontroll av mottagningsattestant och 
inkomna miljörapporter granskade innan månadsslut juni som förvaltningsspecifika 
kontrollområden. För respektive kontrollområde har en risk- och konsekvensanalys 
genomförts.  

3.4.5 Kulturnämnden 
I kontakten med kulturförvaltningen har vi fått till svar att på grund av problem med 
ekonomistödet under föregående år har förvaltningen inte arbetat enligt uppdrag med 
Intern kontroll. Nämnden har därför inte kunnat ta del av någon riskanalys eller intern 
kontrollplan för 2021.  

3.4.5.1 Bedömning 
Vi anser att varje nämnd ska ha en intern kontrollplan och att det inte ska vara 
avgörande vilket ekonomistöd som förvaltningen har tillgång till. Vi bedömer att alla 
nämnder utom en har en ändamålsenlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys 
avseende uppföljning av intern kontroll. Analysen omfattar inte samtliga väsentliga 
processer inom nämndens verksamhetsområde 
Vi bedömer att alla nämnder utom en följer upp relevanta kontrollaktiviteter utifrån 
riskanalysen för att säkerställa att kontrollaktiviteterna genomförs och fungerar effektivt 
samt att åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister. 
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3.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av intern styrning och kontroll avser att följa upp om (ett 
urval av) befintliga kontrollaktiviteter genomförs i enlighet med beslut och att de är 
effektiva, samt utvärdera hur väl det samlade arbetet med intern styrning och kontroll 
fungerar.  
I reglementet för intern kontroll anges att brister i processer och rutiner omedelbart ska 
rapporteras till förvaltningschef, närmast överordnad eller den som nämnden utsett. 
Allvarligare brister ska utan dröjsmål även rapporteras till kommunstyrelsen. I 
intervjuerna framgår att det sker en samlad uppföljning av intern kontrollen och att det 
finns ett system där det upptäcks om något inte fungerar. 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom 
nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra 
dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. 
Resultatet av de i internkontrollplanen fastställda kontrollmomenten ska rapporteras i 
den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Rapport till nämnden ska 
ske minst en gång per år. I samband med detta ska även den interna kontrollplanens 
aktualitet prövas. Nämnden ska i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndens uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, vidta åtgärder för sådana. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer att en utvärdering av systemet för intern kontroll sker för respektive nämnd, 
utom kulturnämnden samt för kommunen som helhet. Uppföljningen kan förbättras och 
det behöver säkerställas att alla nämnder arbetar aktivt med den interna kontrollen. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelse 
och nämnder endast i viss utsträckning bedriver ett systematiskt arbete med att 
säkerställa en tillräcklig och effektiv intern kontroll. 
Reglementet för intern kontroll beskriver syfte, organisation, ansvarsfördelning och 
uppföljning av intern kontroll. I slutet av dokumentet finns kommentarer med 
förtydligande av mål och begrepp som beskrivs i reglementet.  
Det saknas kommunövergripande mallar för riskbedömning och intern kontrollplan. Vi 
bedömer att sådana mallar skulle förenkla arbetet på förvaltningsnivå och ge en mer 
enhetlighet i internkontrollarbetet på kommunövergripandenivå. 
En av nämnderna saknar en intern kontrollplan, här hänvisas till avsaknaden av 
ekonomistöd på förvaltningen. 
Vi bedömer att en utvärdering av systemet för intern kontroll sker för respektive nämnd, 
utom en samt för kommunen som helhet, men att uppföljningen kan förbättras och att 
det behöver säkerställas att alla nämnder arbetar aktivt med den interna kontrollen. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Uppdatera reglemente för intern kontroll 

— Ta fram kommunövergripande mallar för riskanalys och intern kontrollplan 

— Säkerställa att samtliga nämnder upprättar en riskanalys och antar en intern 
kontrollplan. 

— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år. 
Vi rekommenderar kulturnämnden att: 

— Genomföra en riskanalys och utifrån den anta en intern kontrollplan 
Vi rekommenderar samtliga nämnder att: 

— Fatta beslut om internkontrollplan i slutet av föregående år. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 
 

 

 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Nils Nordqvist 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Frida Hald 

Kommunal revisor 
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§ 166 Dnr KS/2022:369 

Svar på kommunrevisionens rapport om internkontroll 2022 
Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.  
 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-01-04 

Referens 
KS/2023:1 

 
 
Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
linnea.lyckerius@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Firmatecknare för Säffle kommun mandatperioden 
2023-2026 
Sammanfattning 
Beslut om firmatecknare för kommunen tas i samband med varje ny mandat-
period och vid eventuella förändringar av roller i kommunen som påverkar fir-
mateckningen.   

Bakgrund 
Beslut om firmatecknare för kommunen tas i samband med varje ny mandat-
period. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är med kontrasigne-
ring av kommunchef eller ekonomichef firmatecknare.    

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Firmateckningen för organisationen är avgörande för den löpande verksamhet-
en. Revidering bör göras så nära i tid som möjligt med de faktiska personella 
förändringar som sker i organisationen. Lagakraftsintyg från Förvaltningsrätten 
behövs för att beslutet ska vara giltigt gentemot banker och andra. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha direkt ekonomisk påverkan. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms inte ha direkt påverkan på måluppfyllelse.  

Övriga riktlinjer, policies och planer 
Beslutet bedöms inte ha direkt påverkan på övriga riktlinjer, policys eller 
planer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2023-01-16 och tills vidare utse 
kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne, med vice ordförande Ola  
Johansson som ersättare, att med kontrasignation av kommundirektör 
Ingemar Rosén eller ekonomichef Mattias Anglemark, på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna följande handlingar: 
Låne-, skuld- och borgensförbindelser samt övriga skrivelser och avtal av 
principiell natur som tillhör finansförvaltningen eller i övrigt kommunstyrel-



Säffle kommun 
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2023-01-04 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

sens förvaltningsområde samt de övriga allmänna ärenden som inte ankom-
mer på annan nämnd eller förvaltning. 
Firmatecknarna har rätt att utse undertecknare av följande handlingar: 

 Handlingar rörande betalningsförelägganden, lagsökningar och 
övriga indrivningsåtgärder. 

 Kommunens och kommunkoncernens bankgiro och postgiro. 

 De som får utkvittera innestående medel i bankräkning eller på bank-
giron och postgiron. 

 De som får utställa anvisningar på kommunens eller kommun- 
koncernens bank- eller postgiroräkningar, samt har rätt att kvittera 
och överlåta bankgiroanvisnings- och postgiroanvisningsbelopp. 

 De som för kommunens räkning får kvittera och överlåta på kommu-
nen eller kommunkoncernen ställda värdehandlingar. 

 Behörighetshandlingar för tillägg och avslut av behörighet i internet-
bank samt tillägg och borttag av banktjänster  

 
 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningsrätten för lagakraftintyg 
Kommuninvest i Sverige AB 
Swedbank AB 
Handelsbanken AB 
Nordea AB 
Skandia AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 174 Dnr KS/2022:406 

Skrivelse från Värmlands museum angående nytt avtal för 
von Echstedska gården 
Ärendebeskrivning 
Värmlands museum önskar omförhandla det avtal som varit gällande sedan år 2000 
och som sedan avtalets tecknade inte uppräknats. Museets önskemål är ett årigt 
bidrag från Säffle kommun med 500 tkr.  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Värmlands museum, 2022-11-08.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Kulturnämnden omförhandla de avtal som Värmlandsmuseum har med Säffle 
kommun.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Kulturnämnden omförhandla de avtal som Värmlandsmuseum har med Säffle 
kommun.  
 
_______________________ 
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Verksamhetsberittels er zors - zo:.g

2013

von Echstedtska girden nordvist om Siffle, ir kanske den mirkligaste av Virmlands innu
bevarade ildre glrdar. Den byggdes mellan q6z-t764 och har pl utsidan en nistan karolinsk
prigel; den strama llga manbyggnaden och de tvi par flyglama. Men i det inre blommar
rokokon.

Glrden var rippen 8o dagar, z6 mai - z5 augusti (6 dagar/vecka) och r4 september, i<ir

visningar hela maj och september samt mindagar pi bestillning. Girden bes6kes av cirka 4

5oo gaster.

UTSTAILNINGAR

Glasklara minnen i dr6mhus 66[ hndskap, Ingalena Klenell - glas

Kiellander + Sj6berg- hus.

Ingalena Klenell skapade skora minnesbilder och installationer i glas i hus, galleri och

tridglrd tillsammans med Stefan Sioberg som ritade ett hus att dromma i. "Dromhuset"

byggdes upp vid karpdammen i tridglrden och dJr kunde gisterna ligga sig ner i hoet och

dromma en stund. Vid invigningen medverkade Philip Johnsson och musik lramfordes av

Ritha Romot, Per Svansbo och Roger Molin. Sommar-utstillningen ingick for andra iret i
konstrundan " Bland henglrdar och hus", ett samarbete med Siffle Konsd<irening och tre

andra besoksmil/ak6rer i kommunen.

PROGRAM

o Nationaldag med sill och "potiter", poingpromenad och besok av Siffle Night Rebels.

. Traditionellt midsommarfirande med dans och lek kring stlngen, ansiksmllning och

historievandring " Var ir pigans nyckel?".

. Gudstianst i roda kammaren med Linus laehnke. Martin Rhod6n spelade

somma4>salmer pl dragspel.
. Tre oppna skaparlordagar i luli.
. Linsstyrelsen anangerade en kurs i lieslitter med s.k. lina&eliar under ledning av

Staffan Lundaahl.
o Folklustspelet Virmlinningama framf6rdes (och avslutades i sommarens virsta regn)

av Sillskapet Wermlinningame Awika.

I



o Stiimklara minnen och bilder pl himlen - en resa i rymden och Ioredrag med lohan
Ros6n.

. Appeldag i tridgirden med Hushillningssillskapet, Per Brunstrom och Tord Nislund.

. Apelgirden gav i 5r rikligt med fin fruk. zzo kg togs omhand av Girdets musteri i
Klissbol och vi har nu god ippelmust under egen etikett till forsil)ning.

o Barockmusik med Vox Profana - 8 singare och musikanter frln Geijetskolan.
. Folkmusikkonsertochbuskspel.VirmlandsSpelmansforbund.
o Liten Bluesfest i iuni.
o Visa och Schlager, folk och jazz och musikquiz i augusti.

VARD oCH UNDERHAI,L PAGARDEN

De sista detaljema i arbetet med restaurering, milning och inol-iande av girdens f6nster och

dorrar ir giorda. Ett nedlallet trid har tagits om hand lilsom nedlallna grenar och stubbar, sly

har roits och grismattor har slagits. Stommen och grunden till ett staket kring apelgirden ir
pibor.iad och milad falurod.

Vir verksamhet finns med minga bilder ocksi pi von Echstedtska girdens egen

Facebooksida.
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Det ska bli kalas - von Echstedtska girden z5o ir
Den von Echstedtska girden Vistra Smedbyn stod firdig 1764 och kunde siledes fira sin z5o:e

fodelsedag zor4. Detta hogtidligh<ills med en jubileumsutstillning av kalasmakare Christian

Sommerfelt, Norge. Hans samlingar utgiorde grunden for den "kalasutstillning' som p:gick
hela sommaren i hus och tridgird.
Tjugotvl konstnirer bidrog med verk/"fodelsedagsgivor':

Axel Tostrup, Christian lohansson, Ditte Reijers, Gunilla Kihlgren,

Gunnar Fon, Ingalena Klenell, Jack Sangwill, Janove Ekstedt,

Kadn Olsson, Kenneth Borjesson, I(issbols Linneviveri,
Mio Nilsson, Mona Strand, OloI Wahlund, Ove Harder Finseth,

Pia Koskela, Ragnar Klenell, RolI Svartstrom, Steven lones,
Tobias T6mqvist, Ulla Nilsson, Asa lungnelius.
Vid invigningen medverkade Norges f.d. kulturminister Ase Kleveland med tal och sing.
Anders Homgren och Sonja Soderqvist musicerade och siong, Nerike Wermlands Karoliner

sk6t kanonsalut och gistema bi6ds pi kaffekalas med kakor och specialgiorda bakelser ftln
Holgers konditori i Seffle.

Utstillningen ingick i Siffles Konstrunda' Bland herrglrdar och hus" tillsammans med Siffle

Konstlorening och tre andra bes<iksmil/ akorer i kommunen.

Vird och underhill pi girden

Flera insatser har gjorts under lret f<ir att vlrda och forbittra glrden for dess besokare.

Huvudbyggnaden har milats.
. Staketet kring apelgirden har firdigstillts och mllats.
. Stillningen i vilken villingklockan pl sodra inre flygeln hinger, har restaurerats och

mllats.
o Nya gardiner till de lonster dir solen blekt sonder de gamla syddes som

fodelsedagsgiva till girden av Ulla Wennerlund.
o Pigorna/ personalen har fitt 5 nya sirkar/arbetsklider uppsydda.

o Apelglrden gav iven i ir rikligt med Iruk som Girdets musteri i Klassbol pressat till
god must vilken kommer att selias i glrdens kaf6 sommaren 2015.

Program

o Nationaldag med sill och "potiter", poingpromenad och m6jlighet till en ikur i Sillle
Night Rebels amerikanska 5o-talsbilar

o Traditionellt midsommarfirande med dans och lek kring stlngen, ansiksmilning och

historievandring " Var ir pigans nyckel?'Midsommargudstienst Pe tunet med biskop

Esbjorn Hagberg och Maria Carlsson. Musik och slng Martin Rhod€n och Kila

kyrkokor

3



o Kurs i girdsglrdsbyggande med G<iran Kiellberg, arrangerad av Linsstyrelsen under en

helg i juli
r Liten Bluesfest med minga musikanter i funi och Musikquiz med Kompisama m.fl. i

kal6et i augusti
. Folkmusik och konsert med Virmlands Spelmansf6rbund
. I Bellmans fotsplr med Martin Bagge och Dan Berglund
o Blomster och kalas med arrangoren vid iesternas lest Nobelfesten, Gunnar Kaf

o Appeldag i tredgirden med Hushillningssillskapet, Per Brunstrom och Tord Nislund
o Kandelabervisning av glrden och fywerkeri vid sisongsavslut

4



2or5
von Echstedtska glrden hade sommaroppet frin z4 maj - z3 augusti samt 13 september, fdr
visningar hela maj och september pi bestillning.
Under iret har ett antal Stgirder gjorts pi girden i form av vird och underhill. Lusthuset och

avtride liksom sodra inre flygelns mllats med Falu liusa rodfirg. Nya trerennor har tillverkats
och monterats upp pi sodra inre flygelns syd- och norrsida samt pl norra inre flygelns

sydsida. Vi har forsett alla fonster i huvudbyggnaden med llV-filter.
Girden hade nirmare 4 ooo bes6kare under sommarsisongen zor5.

SOMNIARPROGRAM PA VON ECHSTEDTSKA GARDEN

o Nationaldag med sill och'potiter', poingpromenad och mojlighet till en lkur i Siffle
Night Rebels amerikanska 5o-talsbilar. Allmin visning av girden.

o 'Frin Froding till Berg" Poeten Bengt Berg och skadespelaren Bi6rn Soderbick liste
och berittade.

. Traditionellt midsommarlirande tillsammans med Kila Byalag. Dans ochlek kring
stingen, ansiksmilning och vir platsspecifika historievandring f6r smi och stora bam
" Var ir pigans nyckel?"

o Midsommargudstienst "Varmland - Virlden" med kyrkoherde [cna Skoting.

. Musik och slng Britt Gagnero
o Liten Bluesfest - Tribute to lohnny Cash med minga musikanter och singare ijuni

och Musikquiz med Kompisarna m.fl. i kaf6et i iuli.
o Poesi och bild. Tre skaparl6rdagar ijuli med oppen verkstad under ledning av Karin

Olsson.
. Buskspel, folkmusik och konsen med Virmlands Spelmansf<irbund.

. Blisen nu alla! Bellman 275 ir! Konsert. Anders Falk, Per Nilsson, en Valthomskvartett
och dans av Malin Axelsson och Malin Stenholm.

r Poesi - och musikkvill med poetema Ann lSderlund, Bengt Berg. Musik och sing
Marie Selander, Tuomo Haapala.

. Appeldag och visning i tridgirden med Hushillningssillskapet, Tord Nislund.
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Girden var oppen 8r dagar, z9 maj - z8 augusti (6 dagar i veckan)

och ro september, samt ftir bokade visningar hela maj och

september. Girden bes<ikes av 4 2oo gester.

Byggnadsvird och underhill
Det lickande skiflertaket pl sodra inre flygelns sydsida lades om liksom oversta varvet av

skiffer pi huvudbyggnadens nock. Vasstaket pi den sodra yttre flygelns norrsida lades om

med righalm och nya ekklippar liksom nocken och klippar pi nona yttre flygelns sydsida.

En av gjut jimsskorstenama pi hulrrdbyggnaden vars "falsar" rostat och fallit av har troligen
gett upphov till den licka som raserat murstockens puts pi vinden.

Triidgird

Milet ir att Sterge girden en autentisk historisk omgirning, anvinda tridglrden som arena

ior modem tridgirdskonst och skapa en levande historisk miljo med odlingsverksamhet.

Genom samarbetet med slottsarkitek Kolbjorn Waem och en ansokan om bidrag frin
lordbruksverkets programprojekstod till natur- och kulturmilfo, finns forhoppning om ett
Iortsatt utvecklingsarbete kommande ir.

Nyheter

Konstverket Nycklar, en installation av Ebba Matz koptes in till von Echstedtska girden
Hennes stora installation Den gl6mda tridgirden stir kvar pi tunet un der zor7.

Program

o Nationaldagsfirande Poingpromenad och mojlighet till en lkur i Siffle Night Rebels

amerikanska 5o-talsbilar.
o Allmin visning av gird och utstillning.
o Traditionellt midsommarfirande Dans och lek king stlngen, ansiksmilning och virt

traditionella lantlotteri med lokala vinster skinka av Kilaboma. I samarrangemang

med Kila Byalag.

o Midsommargudstianst pe tunet Komminister Carlo Nielsen och psalmer pi dragspel

med kantor Martin Rhod6n.
e Program i kaf6et - Champagneprovning med visning
. Musikquiz med Kompisama
r Folkrock med Arvika Gammeldansorkester och In the Bag

o Toner av lavendel, mynta och sing - en kulinarisk resa i opera och mat med Kai

Hagstrand, Per Jorsiter och bagaren Mia Brenander som serverade sma$rov
anpassade till den framidrda musiken.

. Spelmansstemma Med efterfollande kvillskonsert och Bellmankonsert med

valthomskvartett. I samarrangemang med Siffle visklubb.
. Fyra skaparl<irdagar Med inspiration frin utstillning och girdsmilio

6



Oppen verkstad hela dagen. Spetsstickning med Beatrice Olsson och fritt skapande

under ledling av Karin Olsson.

Kvinnoma, glomskan och minnet F6redrag av Ulrika Knutson, kulturjournalist och

forfattare.

Appeldag Visning i trddgirden i samarbete med Hushillningssillskapet. Detta ir var

ett rik ippeHr. Apelgirden kunde leverera nistan ett haht ton ipplen 16r mustning
pi Girdets musteri i Klissbol. Musten finns till salu i vira butiker zor7.
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Under zorT var girden 6ppen zr mai - 20 augusti (6 dagar i veckan), 16 september samt for
bestillda visningar hela ma! och september och besokes av ca 5ooo gister. Tidskriften Antik
6. Aukion biod i sitt sommamummer pi ett stort reportage med vackra bilder och girden pt
omslaget, nigot som bidrog till stort intresse att besoka girden. E6rutom spontanbesok tas

ocksi bokade skolor och grupper emot under senviren och tidig host. Sommarens utstdllning
var Anders Widoff - berg sjunken, djup - dir han visade installationer, skulpturer och
milningar i en platsspecifil utstillning i nira dialog med girden.

VARD oCH UNDERHALL

Under ett par veckor i juni arbetade museets konsewator och medhjilpare pi girden. De

ignade sig frimst lt viggmilningen i den grona kammaren men iven it rengoring av Ioremil
bland annat girdens gueridon* och ljuskronan i salen. Dessutom limmades l6st sittande flagor

dir spri&or uppstitt pi en del av moblema. Besokama kunde pl plats se en del av det arbete

som krivs for att hllla glrden i stlnd.

TRADGARD

En reviderad tridvlrdsplan har tagits fram for tridglrden vid von Echstedtska glrden. Planen

som er ett st6d i vird och forvaltning av trddbestindet pi girden, pekar ut ett antal tred som

ir i diligt skick och bor tas ner for sivil minniskors som byggnaders sikerhet. Planen ir iven
ett led i museets arbete med att f6rsoka iterge girden en autentisk historisk omgivning.

Museet arbetar med en ans6kan om bidrag frin ]ordbruksverkets program, Proieltst6d till
natur-och kulturmilio I<ir ett restaureringsprojek for tridgirden. En forsta plan for att
anvinda tridgirden som arena Ior modern tridgirdskonst och skapa en levande historisk

miljo med odlingsverksamhet har tagits iram av landskapsarkitek Kolbjom Waern. Siffle

kommun f,r en vikig samarbetspartner i ett framtida projek.

PROGRAM

. Vid invigningen av sommarens utstillning medverkade, forutom konstniren,
kulturskribenten Jessica Kempe och musikern Klas- Henrik " Klabbe" Homgren pl
tramporgel med for tillfillet komponerade improvisationer.

. Siffles Konstrunda "Bland herrgirdar och hus" tillsammans med Siffle Konstf6rening

och tre andra besoksmil i kommunen.
o Nationaldag tillsammans med Siffle Night Rebels. Poingpromenad och oppen visning

av girden.
. Traditionellt midsommarfirande tillsammans med Kila Byalag. Dans och lek kring

stingen, ansiktsmllning och vlrt traditionella lantlotteri med lokala vinster skinka av

Kilaborna.
. Midsommargudstjinst pi tunet med kyrkoherde Lena Skoting och kantor Martin

Rhod6n pi d-ragspel.

o Friga konservatom! Mojlighet att fi rid av museets konservator.
o Program i kaf6et - olprovning under ledning av Otto Lundell och visning, Folk & Blues

med In the Bag, Short Fuse och Dr. Rumble Blues Band.
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o Spelmansstimma med Virmlands Spelmansforbund och Bellmanlonsert med Lena

Lovdahl.
r Tvi skaparlordagar med inspiration frin utstillning och girdsmiljo. 6ppen verkstad

under ledning av Karin Olsson.
. S:songen avslutades med yisning av sommarens konstutstallning "berg, sjunken,

diup'i skenet av levande lfus, andak av Borje Danielsson och psalmsing i salen.

. Appeldag med visning och sortbestimning i samarbete med Ulla Anesiter och ltirgen
Larsson.
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2018

von Echstedtska girden var oppen 75 dagar, z6 maj - 19 augusti (6 dagar i veckan) och zz

september, for visningar pl bestillning hela mai och september och besoktes av ca 5 ooo

gister. Alla lordagar under sommaren erbjods allmin visning av glrden och varie s6ndag

hoglSsning i fruns rum ur i,rstafruns dagbok.

OVE HARDER FINSETH - NAR ANDAN VACKER GOMDA MINNEN
Ove Harder Finseth ir en av Norges lrimsta modedesigners med en profilerad kundkrets

diribland det norska kungahuset. Han arbetar I<irutom med enskilda kunder ocksl med

utstellningsprojek inom begreppet Haute-Couture. I sommarens utstillning utglorde glrdens
tidigare invinare och milj6n bakgrund till platsspecifika installationer. 6mtiliga broderier i

silke, applikationer, slojor, spets, skimrande silvenrldar och foremll bildade tillsammans en

berittelse om glrdens folk i mlnga av livets skeden, i glidie och sorg.

Vid invigningen medverkade f<irutom konstniren Norges konsul i Sverige tillika VD f6r Paper

Province Maria Hollander. Cecilia B.jertoft koreograferade en dansforestillning sirskilt for
detta tilffille och framlorde den tillsammans med Elias Liebend6rfer, Camilla Eriksson och

Meia Blertoft. Mats Berglund komponerade/improviserade till dansen pl violin.

PROGRAM

o Siffles Konstrunda 'Bland hengirdar och hus' i samarbete med Siffle Konstf6rening

pl von Echstedtska glrden, Virmlands Vikingacenter, Krokstad Herrglrd, Kulturhuset
Silv€nska villan, Knusesund Herrglrd och Galleri z.

o Nationaldag tillsammans med Siffle Night Rebels och deras veteranbilar.

Poingpromenad och 6ppen visning av glrden.
. Traditionellt midsommarfirande tillsammans med Kila Byalag. Dans och lek kring

stingen, ansiksmilning och virt traditionella lantlotteri med lokala vinster skinka av

kilaboma.
o Midsommargudstiinst pe tunet med pristen Anna Torstensson och kantor Martin

Rhod6n pi dragspel.
. Pub i Kaldet med Kompisama
o SpelmansstimmamedVlrmlandsSpelmanslorbund
. Stor Bellmanfest / konsert med tio musikanter "lir iag f6dd sl vill iag leva". Saman;

Visklubb 67 Siflle
. Oppen verkstad under ledning av Xarin Olsson. Tvl skaparlordagar med inspiration

frin utstillning och glrdsmiljo.
o Litteratur - och musikalisk salong kring Sara Maria Seidelia frln Kila, skalden Tegn6rs

mor. Margareta lohansson och spelminnen Dan Olsson, Alf Olsson och Therese

Hugosson. Saman; Tegn6rsillskapet
. Sisongen avslutades med utomhusbio och visning av filmen Appelkriget nir

augustimdrkret senke sig over tunet.
. Appeldag i september med visning och sortbest5mning i apelglrden med Ulla

Anesiter och Jorgen l:rssson.

lo



TRADGARD

Ar zor8 var ett rik ippleir men den extrema sommarvirmen giorde att flera trid slippte
fruken i fortid. Cirka 45o kg skordades och blev ippelmust hos Girdets Musteri i Klissbol.
For det planerade restaureringsprojeket f6r tridgirden har diskussioner f6rts med Siffle
kommun under iret. Kommunen ir positiv och samtalet om hur de kan stddia proieket gir
vidare.
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2079

Sommaren zorg h6lls girden oppen z6 maj-r8 augusti (6 dagar i veckan) och for visningar pi
bestillning hela ma.j och september och besokes av ca 5 ooo gester. I 1r introducerades

dagliga guidade visningar av glrden. Sommaren lylldes av traditionsenliga akiviteter slsom
nationaldagslirande, och midsommarf irande.

Sommaren zorg moblerades mangerdsbyggnaden om. Ambitionen var att eterskapa ett
herrgirdshem frin rToo-talet och att genom mcibler, textilier och i6remil illustrera ett
fragment av en sl,unnen epok. Pi mlnga omriden ir 17oo-talets id6er och influenser lika

aktuella idag som for z5o lr sedan. Utstillningen togs fram i samarbete med [,ars Sjoberg, en

av landets fremsta experter pe rToo-talet.

NITI SOMMARCAFf

Under forsommaren kunde ett helt nytt och fullt utrustat caf6 invigas efter ett stort arbete

med ombyggnad av magasinet. Sommarguiderna utbildades i att gora gott kaffe som passade

bra till de sm6rgisar, tirtor och kakor som fanns pi menyn. Gensvaret lrin glrdens bes6kare

har varit v5ldigt positivt och vi ser fram emot att fl lortsitta satsningen pl caf€et nista ir.

rToo-TALET FLoDADE PA vON ECHSTEDTSKA GARDEN

Pl von Echstedtska girden fylldes sommaren av traditionsenliga akiviteter slsom
nationaldagsfirande, midsommarfirande och dagliga visningar i t^ars Sf6bergs tolkning av

herrglrdsliv pi rToo-talet. Dessutom arrangerades en seminariedag den

6 luli dir Sj<iberg berittade om l7oo-talet i tre aker.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 173 Dnr KS/2021:106 

Gemensamt reglemente för Säffle kommuns intresseråd 
2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av antal, struktur, 
funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresseråd”. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utredningen. Ett förslag till nytt 
standardreglemente skickades på remiss till nämnder och berörda föreningar under 
våren 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, som styrgrupp, behandlat 
remisserna och lämnar ett reviderat förslag till standardreglemente till 
kommunfullmäktige för antagande. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om standardreglemente för kommunens intresseråd, 2022-11-17.  
Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd, förslag reviderat efter 
remissförfarande. 
Socialnämndens yttrande, 2022-09-20. 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2022-10-18. 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2022-10-19. 
Funktionsrätts yttrande, 2022-09-20. 
PRO Säffles yttrande, 2022-09-22. 
SKPF Pensionärernas yttrande, 2022-09-23. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:  

1. Fastställer ”Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd 2023” 
2. Reglementet ska utgöra ägardirektiv till Säfflebostäder AB i de delar som 

behandlar bolagets deltagande i råden. 
 
_____________________________ 



 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
661 80 Säffle 
 
 

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

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

  
  

 

  

Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd 
2023 
§ 1  Syfte med kommunens intresseråd 
xxx-rådet i Säffle kommun är ett organ för samverkan, samråd och informa-
tion i övergripande frågor av särskilt intresse för xxxxxx (grupp av civilsam-
hället ex. pensionärerna) mellan kommunen och xxxxx (ex. pensionärs) 
organisationer  i kommunen, grundat på vad som föreskrivs i kommunal-
lagen, xxxxlagen, xxxxlagen och FN:s konvention om xxxxxx m.m. Det 
samlande namnet för råden är kommunens intresseråd. 
Information och samråd om kommunens planer för förändringar av sam-
hällsinsatsernas utformning och organisation, i frågor som rör målgruppen, 
ska ske så tidigt att de synpunkter som framförs i intresseråden kan påverka 
ärendets vidare behandling. Intresseföreningarnas företrädare i xxx-rådet kan 
aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Intresseföre-
ningarnas företrädare kan informera om och ge förslag till lämpliga anpass-
ningar av det verksamhetsutbud som berör målgruppens förhållanden i sam-
hället. 

§ 2 Rådets sammansättning 
För att xxx-rådet ska kunna fånga upp frågor på ett tidigt stadium, i samtliga 
verksamheter i kommunen, består rådet av två ledamöter och två ersättare 
från kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare från respektive barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämn-
den samt teknik- och fritidsnämnden. De helägda kommunala bolagen repre-
senteras av en ledamot och en ersättare från Säfflebostäder AB. Intresseorga-
nisationerna representeras av x (x) ledamöter och ersättare som föreslås av 
respektive lokala föreningar i kommunen. Kommunstyrelsen utser samtliga 
ledamöter och ersättare på förslag från övriga nämnder, Säfflebostäder AB 
och intresseorganisationerna. Nämnderna och Säfflebostäder AB ska förslå 
sina representanter ur respektive arbetsutskott eller presidium. En av 
ledamöterna från kommunstyrelsen utses till ordförande och en av 
intresseorganisationernas ledamöter utses till vice ordförande. 

§ 3 Mandatperiod 
Rådets mandatperiod följer nämndernas mandatperioder efter allmänna val. I 
det fall ett råd tillsätts efter det att en ordinarie mandatperiod påbörjats gäller 
rådets mandatperiod fram till det att den ordinarie mandatperioden avslutas. 
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§ 4 Arvoden 
Ledamöter och ersättare arvoderas enligt kommunens ordinarie arvodes-
bestämmelser. 

§ 5 Utskott 
xxx-rådet har rätt att bilda utskott inom sig för beredning av ärenden. Varje 
utskott ska bestå av ledamöter från såväl kommunen som intresseorganisa-
tionerna. 

§ 6 Arbetsformer 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser. Rådet kan aldrig be-
handla ärende som gäller enskild person/personer. 
Rådets sammanträden är som huvudregel inte offentliga. Rådet beslutar själv 
om visst sammanträde eller sammankomst ska vara offentlig. Ej tjänstgö-
rande ersättare har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.  
Rådet ska ha minst fem ordinarie sammanträden om året, där ett 
sammanträde behandlar den kommunala budgeten, Det står rådet fritt att 
komplettera med ytterligare möten. Sammanträdesdatum för kommande års 
ordinarie möten beslutas vid det sista mötet för året. 
 
Ärenden till intresserådets sammanträden kan väckas av samtliga ledamöter i 
rådet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 
sammanträdet. Ordförande och vice ordförande samråder om kallelsen före 
utskick. Kallelse till sammanträde, med tillhörande handlingar, ska tillställas 
varje ledamot och ersättare, och ske senast 14 dagar före sammanträdes-
datum. I normalfallet tillhandahålls kallelse och handlingar elektroniskt. Sär-
skild anpassning av hur handlingar delges kan behöva ske utifrån eventuella 
funktionsnedsättningar. 
 
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande ersättare 
som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Proto-
kollet ska efter att ha justerats publiceras på kommunens externa webbsida. 
 
Kommunstyrelsen/xxxx-nämnden svarar för rådets sekreterartjänst. 

§ 7 Särskild samverkan på tjänstemannanivå 
Rådet har möjlighet att, för varje mandatperiod, besluta om särskild samver-
kan mellan ledamöterna från intresseorganisationerna och kommunens tjäns-
temannanivå. Intresseorganisationernas representanter har rätt till arvode vid 
sådana möten. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 
Rådet ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse för föregående år som 
presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång. 
Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla: 

 Antal möten 
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 Behandlade ärenden 
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Referens 
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Lars Johansson 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Standardreglemente för kommunens intresseråd – efter 
remissbehandling hösten 2022 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskon-
toret i uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av 
antal, struktur, funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresse-
råd”. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utred-
ningen. Ett förslag till nytt standardreglemente skickades på remiss till 
nämnder och berörda föreningar under våren 2022. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har, som styrgrupp, behandlat remisserna och lämnar ett revide-
rat förslag till standardreglemente till kommunfullmäktige för antagande. 

Bakgrund 
Säffle kommun har idag två intresseråd – funktionshinderrådet och pensio-
närsrådet. Senast det gjordes en större översyn av antalet intresseråd, deras 
funktion och reglementen var år 2017. Vid det tillfället avvecklades formellt 
det vilande folkhälsorådet samtidigt som socialnämnden fick i uppdrag att 
inför kommande mandatperiod ta fram en ny folkhälsoplan. I kommunfull-
mäktiges beslut från 2017-09-04 § 102, dnr KS 2016-094 bestämdes även att 
”Nytt ställningstagande gällande kommunens intresseråd ska tas senast hös-
ten 2018 när arbetet med invånardialogerna under 2017 och del av 2018 ana-
lyserats”. Pensionärsrådet lyfte under 2019 frågan om ytterligare förändring 
av sitt reglemente. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskon-
toret i uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av 
antal, struktur, funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresse-
råd”. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utred-
ningen. 
I april 2022 beslutade styrgruppen att överlämna ett utkast till standardregle-
mente till kommunstyrelsen för information och diskussion. Kommunstyrel-
sen beslutade 2022-04-11 § 63 att ”lämna utkast till reglemente på remiss 
till samtliga nämnder och berörda föreningar.” 
Vid remisstidens utgång hade yttranden inkommit från Socialnämnden, 
Funktionsrätt Säffle (på uppdrag av Funktionsrätt Säffle, Reumatikerfö-
reningen Säffle, RSMH Säffle, FUB Säffle, Neuro Säffle-Åmål, Hjärt-Lung-
föreningen Säffle, Synskadades Riksförbund Säffle, DHR samt Autism och 
Aspergerföreningen Värmland) PRO Säffle, SKPF Pensionärerna avd 27. Ef-
ter remisstidens utgång har yttrande inkommit från Barn- och utbildnings-
nämnden.  



Säffle kommun 
Datum 
2022-11-17 

 
 

Sida 
2(10) 

 
   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, av kommunstyrelsens 
arbetsutskott som styrgrupp samt av kommunstyrelsen 2022-04-11. 
Remissen har skickats ut till samtliga nämnder och till de intresseorganisa-
tioner som idag antingen finns representerade i Funktionshinderrådet eller i 
Pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd, förslag reviderat efter 
remissförfarande 
Socialnämndens yttrande, 2022-09-20 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2022-10-18 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2022-10-19 
Funktionsrätts yttrande, 2022-09-20 
PRO Säffles yttrande, 2022-09-22 
SKPF Pensionärernas yttrande, 2022-09-23 

Förvaltningens ståndpunkt 

Utredningen 
I Säffle kommun finns för närvarande ett Funktionshinderråd och ett Pens-
ionärsråd. Reglementena skiljer sig åt till struktur och innehåll. Samtliga pro-
tokoll från råden för de fem senaste åren har gåtts igenom för att undersöka 
deltagande, vilka ärenden som tagits upp och hur de behandlats.  
Under hösten/vintern har kommunledningskontoret genomfört omvärldsspa-
ning kring hur andra kommuner hanterar frågan. Utifrån den information 
som finns dokumenterad på respektive hemsida har ett tjugotal kommuner 
studerats djupare genom att intresserådens reglementen och protokoll gåtts 
igenom. Samtliga 290 kommuners intresseråd har kategoriseras i en tabell 
utifrån informationen på respektive hemsida.  
Information om uppdrag, om utredningsarbetet samt om iakttagelser och pre-
liminära slutsatser har lämnats på funktionshinderrådets sammanträde den 7 
februari och på pensionärsrådets sammanträde den 8 februari. Samtidigt 
anmäldes att utredaren stod till förfogande för ytterligare information och 
dialog med intresseföreningarna. Utredaren träffade Funktionsrätt för ytterli-
gare dialog den 17 februari efter önskemål från föreningen. En av PRO:s 
ledamöter i Pensionärsrådet deltog även vid det tillfället. 
Förslaget till standardreglemente skickades på remiss efter beslut i 
kommunstyrelsen i april. Sista inlämningsdag för remissen sattes till 23 
september. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade som styrgrupp 
inkomna remissvar 10 oktober. 
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Förslag till standardreglemente 

1. Syfte med kommunens intresseråd 

Förslag till standardreglemente 
xxx-rådet i Säffle kommun är ett organ för samverkan, samråd och informa-
tion i övergripande frågor av särskilt intresse för xxxxxx (grupp av civilsam-
hället ex. pensionärerna) mellan kommunen och xxxxx (ex. pensionärs) or-
ganisationer  i kommunen, grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
xxxxlagen, xxxxlagen och FN:s konvention om xxxxxx m.m. Det samlande 
namnet för råden är kommunens intresseråd. 
Information och samråd om kommunens planer för förändringar av sam-
hällsinsatsernas utformning och organisation, i frågor som rör målgruppen, 
ska ske så tidigt att de synpunkter som framförs i intresseråden kan påverka 
ärendets vidare behandling. Intresseföreningarnas företrädare i xxx-rådet 
kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 
Intresseföreningarnas företrädare kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör målgruppens 
förhållanden i samhället. 

I den nya formuleringen betonas intresserådens syfte som organ för samver-
kan, samråd och information mellan kommunens företrädare och intresse-
organisationens företrädare. Utredningen visar att dagens uppdrag för råden 
som remissorgan är problematisk. Uppdraget finns därför inte med i det nya 
förslaget. Råden är organ utsedda av fullmäktige och som sådana svarar de 
som en samlad funktion vid yttranden. Av protokollen kan man utläsa att 
flera remissyttranden har författats av utskott som endast har deltagande från 
rådens föreningsrepresentanter. Svaren avges dock i rådens namn, vilket in-
nebär att kommunens politiska representanter formellt även står bakom ytt-
randena. För att tydliggöra vilka som lämnat ett remissyttrande föreslås här 
att nämndernas remisser i fortsättning ska skickas direkt till de aktuella före-
ningarna och att dessa skickar in yttrandena i sitt eget namn. Sekreteraren/ 
rådskonsulenten föreslås få i uppdrag att bevaka att remisserna kommer före-
ningarna till kännedom och gör det möjligt för dem att yttra sig. Förslaget är 
även att som Solna kommun lägga fast arbetssättet på den del av kommunens 
hemsida som behandlar råden.  

Remissvaren 
Funktionsrätt konstaterar att de förstår anledningen till varför råden inte kan 
vara remissorgan, men betonar att Funktionsrätt och dess medlemsföreningar 
fortsatt önskar vara remiss- och referensorgan för frågor som gäller 
människor med funktionsnedsättningar. 
PRO Säffle har ett eget heltäckande förslag till reglemente med annan 
indelning än remissförslaget. När det gäller syfte betonar föreningen att 
råden ska förstärka pensionärernas inflytande i frågor som rör pensionärer. 
PRO Säffle önskar att rådets funktion som remissorgan för samtliga 
kommunala frågor som berör äldre kvarstår. 
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Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
§ 1 Kommunala pensionärsrådet (hädanefter rådet) ska vara ett remiss- och refe-
rensorgan för samråd före beslut i frågor som rör samhällsutvecklingen och äldre-
omsorgen och i övrigt vara ett organ för ömsesidig information mellan kommunen 
och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet ska 
förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och ha möjlighet att i ett tidigt 
skede kunna ta del av planerade förändringsprocesser. Rådet ska vara forum för 
opinionsbildning och kunskapsspridning och verka för att pensionärernas och de 
äldres frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. 

§ 2 Rådets verksamhet avser alla kommunala frågor och verksamheter. Kommunen 
ska i rådet informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av 
olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Kommu-
nen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter på 
olika frågor. 

Funktionshinderrådets nuvarande reglemente 
§ 1 Kommunala funktionshinderrådet (hädanefter rådet) ska vara ett remiss- och 
referensorgan. Nämnderna och dess förvaltningar samt de kommunala bolagen ska 
i ett tidigt skede samverka med rådet i frågor som rör människor med funktionsned-
sättning. Rådet är ett forum för samråd i kommunens pågående planeringsproces-
ser, och är även ett organ för ömsesidig information mellan kommunen och företrä-
dare för handikapporganisationerna i kommunen. 

§ 2 Rådets verksamhet avser hela kommunen.  

§ 3 Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer. 

2. Rådets sammansättning 

Förslag till standardreglemente 
För att xxx-rådet ska kunna fånga upp frågor på ett tidigt stadium, i samtliga 
verksamheter i kommunen, består rådet av två ledamöter och två ersättare 
från kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare från respektive barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämn-
den samt teknik- och fritidsnämnden. Intresseorganisationerna representeras 
av x (x) ledamöter och ersättare som föreslås av de lokala föreningarna i 
kommunen. Kommunstyrelsen utser samtliga ledamöter och ersättare på 
förslag från övriga nämnder, Säfflebostäder AB och 
intresseorganisationerna. Nämnderna och Säfflebostäder AB ska föreslå 
sina representanter ur respektive arbetsutskott eller presidium. En av 
ledamöterna från kommunstyrelsen utses till ordförande och en av 
intresseorganisationernas ledamöter utses till vice ordförande. 
(understruken text är justeringar efter remissrundan) 

Föreningarnas företrädare har, såväl före utredningen startade som under ut-
redningens gång, betonat behovet av att få tillgång till information tidigt i de 
kommunala processerna för att ha möjlighet att påverka utfallet. Faktiskt 
samråd innebär ett givande och tagande av information samt att det finns 
möjlighet att beakta synpunkterna vid avvägning inför beslut. Nuvarande råd 
är knutna till kommunstyrelsen och till socialnämnden. Det mesta av idé- 
och utredningsarbetet sker i kommunens facknämnder. I kommunens hierar-
kiska organisation med flera nivåer kommer besluten oftast till kommun-
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styrelsen i slutskede. Omvärldsspaningen visar att ett antal kommuner har 
valt att bemanna intresseråden med politiska ledamöter från alla eller flera av 
sina nämnder. På så vis finns möjlighet till information i ett tidigare skede i 
ett ärende och även en direkt möjlighet för föreningarna att förmedla sina 
tankar till samtliga nämnder. Som exempel kan nämnas Uppsala, Torsby, 
Årjäng och Partille.  

Remissvaren 
Funktionsrätt betonar vikten av att det är ordinarie ledamöter i nämnderna 
som bemannar råden. Funktionsrätt lyfter även frågan om hur Säfflebostäder 
AB kommer att knytas till råden.  
PRO Säffle föreslår att pensionärsrådet ska bestå av två ledamöter och 
ersättare vardera från Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Inga övriga 
politiska ledamöter. Från pensionärsföreningarna föreslå de att PRO Säffle 
får 2 ledamöter och ersättare samt att övriga pensionärsföreningar får 1 
ledamot och 1 ersättare vardera. Dessutom föreslår de att endast 
pensionärsföreningarna ska ha rösträtt i rådet.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att frågeställningarna som 
Funktionsrätt lyfter angående bemanningen är relevanta och förslaget till 
reglemente kompletteras enligt de understrukna texterna i förslaget ovan. 
Reglementet för intresseråden får  beslutas av kommunfullmäktige som 
ägardirektiv till Säfflebostäder AB i den del som gäller bolagets deltagande i 
råden. Förslagen från PRO Säffle om att politiska ledamöter endast ska utses 
från kommunstyrelse och socialnämnd ligger inte i linje med den önskvärda 
breddningen av det politiska deltagandet i råden. Råden är kommunala organ 
tillsatta av kommunfullmäktige för samråd med civilsamhället. PRO Säffles 
förslag att de politiska tillsatta ledamöterna i råden inte ska ha rösträtt vid 
rådens möten blir därmed inte korrekt.  

Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
§ 3 Rådet ska vara sammansatt av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare, 
valda för fyra (4) år, sammanfallande med mandatperioden för kommunstyrelse och 
övriga nämnder. Kommunstyrelsen och socialnämnden ska utse vardera två (2) le-
damöter och två (2) ersättare. Pensionärernas sju (7) ledamöter och sju (7) ersät-
tare i rådet utses av pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, öppen 
för alla, vilka har lokala föreningar i kommunen. Socialnämnden ska utse ordfö-
rande och vice ordförande i rådet, vilka ska utses inom de av socialnämnden valda 
ordinarie ledamöterna. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Sekre-
terarskapet sköts av socialnämnden utsedd tjänsteman. Socialnämnden svarar även 
för kansliservice åt rådet. Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses 
av och representerar sina organisationer. Beteckning Datum 2017-09-04 Utgåva 
Sida 3  

§ 4 Förändringar av reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. 

Funktionärshinderrådets nuvarande reglemente 
§ 4 Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska vara samman-
satt av tio ledamöter och tio ersättare, valda för fyra år, sammanfallande med man-
datperioden för kommunstyrelse och övriga nämnder. Kommunstyrelsen ska utse 
fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice 
ordförande i rådet. Handikapporganisationernas fem ledamöter och fem ersättare i 
rådet utses av och representerar de handikapporganisationer som har lokala före-
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ningar i kommunen. Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som 
utses inom rådet och vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande 
fall kan arbetsutskottet avge yttrande i rådets ställe.  

§ 5 Förändringar av reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. 

3. Mandatperiod 

Förslag till standardreglemente 
Rådets mandatperiod följer nämndernas mandatperioder efter allmänna val. 
I det fall ett råd tillsätts efter det att en ordinarie mandatperiod påbörjats 
gäller rådets mandatperiod fram till det att den ordinarie mandatperioden 
avslutas. 

Paragrafen har tillkommit under arbetet med att färdigställa förslaget efter 
remissbehandlingen. 

4. Arvoden 

Förslag till standardreglemente 
Ledamöter och ersättare arvoderas enligt kommunens ordinarie arvodes-
bestämmelser. 

En enklare, rakare och likalydande skrivning föreslås. På annan plats i för-
slaget tydliggörs att de personer som är aktuella för att ta emot arvoden utses 
av kommunstyrelsen oavsett om de är förtroendevalda politiker eller företrä-
dare för intresseorganisationerna. 

Remissvaren 
PRO Säffle föreslår: Såväl ledamöter som ersättare erhåller arvode och 
ersättningar enligt kommunens ersättningsbestämmelser. 
Pensionärsrådets nuvarande reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden och ersättningar till pensionärsorganisa-
tionernas representanter. 
 
Funktionärshinderrådets nuvarande reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden och ersättningar till rådets ledamöter och 
ersättare. 

5. Utskott 

Förslag till standardreglemente 
xxx-rådet har rätt att bilda utskott inom sig för beredning av ärenden. Varje 
utskott ska bestå av ledamöter från såväl kommunen som intresseorganisa-
tionerna. 

I pensionärsrådets nuvarande reglemente § 6 och i funktionärshinderrådets 
reglemente § 4 regleras möjligheterna att utse arbetsutskott. Texterna är lika-
lydande. Idag har praxis varit att utse utskott för remissyttranden där endast 
föreningsrepresentanterna ingår. I förslaget till standardreglemente tydlig-
görs att ett utskott behöver utgöras av representanter från bägge parter, såväl 
kommunen som föreningarna, för att kunna sägas representera råden. Dagens 
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arbetssätt medför otydligheter i vem och vad man representerar vid uttalan-
den. 

Remissvaren 
PRO Säffle föreslår att pensionärsrådet endast ska kunna utse ett utskott för 
att utformande av dagordning samt att fatta beslut om delegering av frågor 
av brådskande natur. 
Pensionärsrådets och funktionshinderrådets nuvarande reglementen 
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet och 
vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande fall kan arbetsutskot-
tet avge yttrande i rådets ställe. 

6. Arbetsformer 

Förslag till standardreglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser. Rådet kan aldrig be-
handla ärende som gäller enskild person/personer. 
Rådets sammanträden är som huvudregel inte offentliga. Rådet beslutar 
själv om visst sammanträde eller sammankomst ska vara offentlig. Ej tjänst-
görande ersättare har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.  
Rådet ska ha fyra fem ordinarie sammanträden om året, varav ett behandlar 
den kommunala budgeten. Det står rådet fritt att komplettera med ytterligare 
möten. Sammanträdesdatum för kommande års ordinarie möten beslutas vid 
det sista mötet för året. 
Ärenden till intresserådets sammanträden kan väckas av samtliga ledamöter 
i rådet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats 
för sammanträdet. Ordförande och vice ordförande samråder om kallelsen 
före utskick. Kallelse till sammanträde, med tillhörande handlingar, ska 
tillställas varje ledamot och ersättare, och ske senast 14 dagar före 
sammanträdesdatum. I normalfallet tillhandahålls kallelse och handlingar 
elektroniskt. Särskild anpassning av hur handlingar delges kan behöva ske 
utifrån eventuella funktionsnedsättningar. 
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande 
ersättare som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sammanträdet ägt 
rum. Protokollet ska efter att ha justerats publiceras på kommunens externa 
webbsida. 
Kommunstyrelsen/xxxx-nämnden svarar för rådets sekreterartjänst. 
(understruken text är justeringar efter remissrundan) 

I förslaget till standardreglemente har texten ”rådet kan aldrig behandla 
ärende som gäller enskild person/personer” tagits från funktionshinderrådets 
nuvarande reglemente § 3. Möjligheterna till utskott behandlas på annan 
plats i reglementet. Regler om mötens offentlighet har lagts till. Samma re-
glering av antal sammanträden föreslogs i remissen. Som grundregel föreslås 
att möteshandlingarna ska vara ledamöterna till handa minst 14 dagar innan 
mötesdagen. I dag gäller 14 dagar för pensionärsrådet och 7 dagar för 
funktionshinderrådet. Bestämmelsen om att protokollet ska publiceras på 
kommunens externa webbsida är en anpassning till dagens arbetssätt. 
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Remissvaren 
Funktionsrätt anser att råden bör ha minst fem ordinarie möten per år där ett 
av dem behandlar budget. 
PRO Säffle föreslår fyra möten per år som det utskickade remissförslaget. 
PRO Säffle skriver även i sitt förslag: OBS! beslut som fattas i KPR är 
endast pensionärsorganisationernas synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetskott förordar att förslaget till reglemente justeras 
enligt följande: ”Rådet ska ha fem ordinarie sammanträden per år, varav ett 
sammanträde behandlar den kommunala budgeten”. PRO Säffles förslag, att 
endast pensionärsorganisationernas synpunkter ska beaktas vid beslut i det 
kommunala pensionärsrådet, harmonierar inte med att rådet är utsett av 
kommunfullmäktige för samråd mellan kommunens förtroendevalda och 
pensionärsorganisationerna. 
Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer eller 
beslutsförhet. Rådet ska däremot fastställa sina egna arbetsformer.  

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet och 
vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande fall kan arbetsutskot-
tet avge yttrande i rådets ställe. 

Funktionshinderrådets nuvarande reglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer eller 
beslutsförhet. Rådet ska däremot fastställa sina egna arbetsformer vad gäller exem-
pelvis samverkansråd och ritningsgranskningsgrupp, enligt policy för full delaktig-
het med övergripande funktionshinderpolitiska mål. 

Pensionärsrådets och funktionshinderrådets nuvarande reglementen 

(där funktionshinderrådet avviker från pensionärsrådet visas det inom parentes 
med fet och kursiv stil) 

§ 7 

Vid årets sista sammanträde ska minst fyra (4) sammanträdesdagar fastställas för 
kommande år. Till eventuella övriga sammanträden kallas vid behov. 

§ 8 

Rådets ställningstagande ska redovisas genom protokoll efter varje sammanträde 
och delges rådets ledamöter, kommunstyrelse, socialnämnd samt övriga berörda 
nämnder.  

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande ersättare från 
pensionärsorganisationerna som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sam-
manträdet ägt rum. 

§ 9  

Ärenden kan väckas av båda parter. Innan förslag på dagordningen fastställs ska 
samråd ske med utsedd representant för pensionärsorganisationerna (handikapp-
organisationerna). Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt 
handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på ett 
sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. (Förslag på dagord-
ning samt handlingar ska delges rådets ledamöter minst en vecka innan samman-
trädet på ett sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.) Grund-
regeln är att möteshandlingarna (kallelser och bilagor) ska vara ledamöterna till-
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handa minst 14 dagar innan mötesdagen. Om synnerliga skäl föreligger kan undan-
tag medges. 

7. Särskild samverkan på tjänstemannanivå 

Förslag till standardreglemente 
Rådet har möjlighet att, för varje mandatperiod, besluta om särskild samver-
kan mellan ledamöterna från intresseorganisationerna och kommunens 
tjänstemannanivå. Intresseorganisationernas representanter har rätt till 
arvode vid sådana möten. 
Paragraf 6 i Funktionshinderrådets reglemente behandlar möjligheterna till 
samverkan på tjänstemannanivå i form av samverkansråd och ritningsgransk-
ningsgrupp. Av reglementet framgår det dock inte vad dessa samverkansfor-
mer är och inte heller om gäller den politiska nivån eller tjänstemannasam-
verkan. Pensionärsrådets reglemente saknar helt sådana bestämmelser. 
För tydlighets skull bör det framgå vilka samråd som sker på politisk nivå re-
spektive på tjänstemannanivå. Förslaget är därför att möjligheterna till tjäns-
temannasamråd behandlas under egen rubrik. 

Remissvaren 
Inget remissvar behandlar frågan om samverkan på tjänstemannanivå. 

8. Verksamhetsberättelse 

Förslag till standardreglemente 
Rådet ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse för föregående år som 
presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång. 
Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla: 
 Antal möten 
 Behandlade ärenden 
Här föreslås en mindre justering. Kravet på redovisning av närvaro är bortta-
get jämfört med dagens reglementen. Kommunens nämnder redovisar inte 
ledamöternas närvaro specifikt till kommunstyrelse/ kommunfullmäktige. 
Om så önskas framgår närvaron av protokollen som delges kontinuerligt. 
Remissvaren 

PRO Säffle föreslår att rådens verksamhetsberättelser även fortsättningsvis 
ska innehålla uppgifter om närvaro. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna förändringarna av intresserådens reglementen innebär mindre 
ekonomiska konsekvenser. Den enda justering som har direkta konsekvenser 
är förslaget att öka antalet sammanträden från minst fyra till minst fem om 
året. Sammanträdesarvoden ökar därmed med 25 procent på årsbasis. 
Budgeten för Funktionshinderrådets och Pensionärsrådets arvoden var år 
2021 110 tkr sammantaget. Kostnaden stannade på 61 tkr samma år. Utifrån 
budget blir ökningen 28 tkr och utifrån faktisk kostnad 15 tkr. 
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Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision innehåller fyra externa och tre interna mål.  
Extern mål nr 4 lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet  
Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet 
med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan 
med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attrak-
tiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög till-
gänglighet och närhet till god vård och omsorg. 
Intresseråden är ett av kommunfullmäktiges medel för att samverka och 
samråda med civilsamhället. Genom samråden skapas bredare möjligheter 
till att ”…möta människor och deras behov där de befinner sig i livet…”. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
I Funktionshinderrådet sker samråd kring frågor som är aktuella för den 
breda funktionshinderrörelse som samverkar inom föreningen Funktionsrätt. 
Här är barn- och ungas behov ett betydelsefullt inslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer ”Standardreglemente för Säffle 

kommuns intresseråd 2023” 
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska utgöra ägardirektiv 

till Säfflebostäder AB i de delar som behandlar bolagets deltagande i 
råden. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör . 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder, Säfflebostäder AB 
Samtliga intresseorganisationer som ingår i dagens Funktionshinderråd och 
Pensionärsråd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 171 Dnr KS/2022:483 

Detaljplan Norra Kronvägen 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, Säffle 5:17 med flera. Säffle 
har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en 
utökning av befintligt industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva 
möjligheten för industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av 
fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 
och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamhet 
(dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad 
finns inte området utpekat. 
Beslutsunderlag 
Miljö-och byggnadsnämndens protokoll § 127, 2022-11-22.  
Granskningsutlåtande, 2022-11-09. 
Planbeskrivning, 2022-11-09. 
Plankarta med bestämmelser, 2022-11-09. 
Naturvärdesbedömning, 2017-06-21. 
PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 2022-11-08. 
Dagvattenutredning, 2022-04-07. 
Riskanalys, 2020-11-23. 
PM Geoteknik, 2020-10-23. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Norra Kronvägen.  
________________________ 
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§ 127 Dnr MB/2020:189 

Detaljplan Norra Kronvägen - beslut om godkännande 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, Säffle 5:17 med flera. Säffle 
har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en 
utökning av befintligt industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva 
möjligheten för industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av 
fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 
och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamhet 
(dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad 
finns inte området utpekat. 
Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande, 2022-11-09 
Planbeskrivning, 2022-11-09 
Plankarta med bestämmelser, 2022-11-09 
Naturvärdesbedömning, 2017-06-21 
PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 2022-11-08 
Dagvattenutredning, 2022-04-07 
Riskanalys, 2020-11-23 
PM Geoteknik, 2020-10-23 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Miljö- och byggnadsnämnden 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 Norra Kronvägen samt överlämna detsamma med tillhörande 
handlingar till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen. 
 
--- 
 
Beslutet expedieras till: 
- Kommunfullmäktige 
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 Miljö- och byggnadsnämnden   

 

Detaljplan för Norra Kronvägen 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, 
Säffle 5:17 med flera. Säffle har ett behov av ny verksamhetsmark i 
attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en utökning av befintligt 
industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva möjligheten för 
industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av fastigheterna 
Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 och 
5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för 
verksamhet (dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av 
översiktsplanen för Säffle stad finns inte området utpekat.   

Ärendets beredning 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 3 oktober till och 
med 28 oktober 2022. 
Synpunkter som inkommit under granskningstiden har redovisats i sin helhet 
i ett granskningsutlåtande med kommentarer från miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Efter granskningen har följande justeringar/kompletteringar gjorts:  
 
Planbeskrivningen: 

 Kompletteras med upplysningar enligt Lantmäteriets yttrande. 

 Justeras avseende hastighet på väg 175. 

 Komplettering avseende inventering av området utifrån artskyddade 
och fridlysta arter. 

Plankartan: 

 Plankartan förtydligas gällande formuleringen av prickmark. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-11-14 
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Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande, planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
Naturvärdesbedömning, PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Dagvattenutredning, Riskanalys, PM Geoteknik. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detaljplanen i och med föreslagna 
ändringar efter granskning vara redo för antagande enligt 5 kap 27§ plan- 
och bygglagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet och 
förslag till detaljplan för Norra Kronvägen samt överlämna detsamma med 
tillhörande handlingar till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 
27§ plan- och bygglagen. 
 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Annika Sahlén 
Planhandläggare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige



 

 

 
 

  

PM- Riktad inventering hotade- och 

skyddade arter, Norra Kronvägen, 

Säffle Kommun 
 

Version 1.00 

Projekt 7572 

Upprättad 2022-11-08 

Reviderad 



 

 

PM- Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Norra Kronvägen, Säffle Kommun 

 
1 Sammanfattning  

Följande PM är skrivet med syftet att undersöka om det finns hotade- eller skyddade arter i området Norra 

Kronvägen.  

Området består till stor del av ett större tidigare utpekat naturvärdesobjekt som är flerskiktat med grov 

lövvegetation och barrträd, främst gran. En riktad artinventering skedde den 1:e november genom att hela området 

korsades i rutmönster och vid denna söktes det efter hotade och/eller fridlysta arter. Vid inventeringen noterades 

förutom dessa arter, karaktärsarter för området. Vid inventeringens sammanställning finns 18 arter noterade var av 

ingen är skyddad eller hotad enligt Artdatabanken.  

 

 

 

 

 

Henric Ernstson  
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2 Bakgrund  

Inventeringen har genomförts efter samrådsyttrande från länsstyrseln i samband med detaljplan för Norra 

Kronvägen.  

2.1 Bakgrund 

I samband med att ett skogsområde detaljplaneras har frågan kommit om det finns skyddade arter i området, detta 

då området sedan tidigare delvis är utpekat som naturvärdesobjekt. I de två tidigare inventeringar som finns för 

området, båda översiktliga, finns inte några utpekade skyddade arter noterade.  

3 Om området  

Nedan visas en äldre bild från tidigare inventering där delområde A klassas till ”Påtagligt naturvärde”.  

 

3.1 Naturvärdesobjekt A 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Barrnaturskog  

Värde: Flerskiktad skog med grov lövvegetation av bland annat asp. 

Karaktär och motivering: 

Området är flerskiktat, olikåldrad skogsmark med vegetation av löv och barr. I området finns flera mycket grova 

lövträd.  



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7572/PM_Artinventering_kronvägen.docx / utskriven: 2022-11-08 5 (8) 

 

 

Grövre aspar i barrvegetation. 

4 Riktad inventering 

Ett riktade fältbesök gjordes, den 1:e november 2022. I området noterades som tidigare flerskiktad blandskog med 

stort inslag av både gran och asp. I området finns ett visst inslag av lågor, dock inte stort. Dominerar gör vanligt 

förekommande arter och stundvis är det bar mark, i de delområden som har tät krontäckning av gran. Inventeringen 

skedde genom att hela området passerades i linjer och totala sträckan blev 5,1 km inom skogspartiet. 

Karaktärsarter noterades samt skyddade och hotade arter eftersöktes. Detta resulterade i att ett antal arter 

noterade enligt tabellen nedan.  

Arter som observerades inom planområdet fältbesöken var följande: 

Artnamn Vetenskapligt namn 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

Vårfryle Luzula pilosa 

Husmossa Hylocomium splendens 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Vanlig björnmossa Polytrichum commune var. commune 

Granvitmossa Sphagnum girgensohnii 

Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

Praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides 

Kvastmossa Dicranum scoparium 

Trädhättemossa Orthotrichum speciosum 
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Vårtkrös Exidia glandulosa 

Björkticka Piptoporus betulinus 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

Talgoxe Parus major 

Gröngöling Picus viridis 

Skata Pica pica 

Trädkrypare Certhia familiaris 

Inga arter som är noterade vid inventeringen är rödlistade eller fridlysta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton över området som karaktäriserar miljöerna. 
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5 Referenser: 

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

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

Påhlsson, L. ed. 1994. Vegetationstyper i Norden, Nordiska ministerrådet. TemaNord 1994:665 

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

Skånes Mykologiska förening. 2008 Plugghatten. ISSN 1100-7109 

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 

5.1 Referenser internet: 

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

Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 
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6 BILAGA 1  

6.1 Fakta om rödlista 

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status 

bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och 

trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier. 

(artdatabanken 04 maj 2017)  
 

Kategori Definition 

EX Utdöd 

Extinct 

En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista 
individen dött. (globalt) 

RE Nationellt utdöd 

Regionally Extinct 

En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som 
är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från 
regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött 
eller försvunnit från regionen. 

CR Akut hotad 

Critically 

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut 
i vilt tillstånd. 

EN Starkt hotad 

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö 
ut i vilt tillstånd. 

VU Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna 
A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

NT Nära hotad 

Near Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig 
Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av 
dessa kategorier nu eller i en nära framtid. 

DD Kunskapsbrist 

Data Deficient 

En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån 
dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt 
bedömning av dess risk att dö ut. 

NE Ej Bedömd 

Not Evaluated 

En art som inte har bedömts, ofta till följd av för lite kunskap, hamnar i kategorin Ej 
bedömd. 

NA Ej Tillämplig 

Not Applicable  

Arter med oklar taxonomi, låg taxonomisk rang (t.ex. varietet och form), sådana som har 
etablerats i Sverige med människans hjälp efter år 1800, eller spontant invandrade arter 
efter år 1800 som inte har varit bofasta i tillräckligt många år eller generationer, hamnar i 
kategorin Ej tillämplig. 

 

 



Detaljplan för Norra Kronvägen
Säffl  e 5:17 m.fl .
Säffl  e Kommun
Värmlands Län

MBN dnr 2020-000189

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING

2022-11-09

Utökat förfarande enligt PBL 2010:900



2 | ANTAGANDEHANDLING

INNEHÅLL

1. Inledning  ...............................................................................................................................................................................3

2. Tidigare ställningstaganden  ............................................................................................................................................3

3. Avvägningar enligt Miljöbalken m.fl .  ............................................................................................................................4

4. Förutsättningar och förändringar  ..................................................................................................................................7

5. Konsekvenser av planens genom förande .................................................................................................................. 12

6. Genomförande frågor  ....................................................................................................................................................... 12

7. Medverkande tjänstemän  ............................................................................................................................................... 13



| 3ANTAGANDEHANDLING

1. INLEDNING
BAKGRUND
Säffl e har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva 
lägen. Planförslaget föreslår en utökning av befi ntligt 
industriområde invid väg 175. Planområdet är utpekat i 
översiktsplanen för Säffl e stad som ett utvecklingsområde 
för verksamheter (dock ej Säffl e 5:37). I kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Säffl e stad fi nns området 
inte utpekat. 

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industriän-
damål inom området. 

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande för-

djupad översiktsplan av Säffl e tätort med närom-
råde, 2017-06-21

5. Dagvattenutredning för detaljplan Kronvägen Nor-
ra, Wikon 2021-09-08, rev. 2022-04-07

6. Riskanalys Kronvägen Norra, Brandskyddslaget 
2020-11-23

7. PM Geoteknik, DP Kronvägen Norra, Säffl e, Ram-
böll 2020-10-23

8. PM- Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Norra Kronvägen, Säffl e Kommun, Ernstson Kon-
sult 2022-11-08

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som re-
dogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas 
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna syn-
punkter. En fastighetsförteckning upprättas som redovi-
sar fastighetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH 
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfatt-
ning bestäms.

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

Planbesked
Planuppdrag BygglovGranskningSamråd Antagande Laga kra

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 tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter att antagandebeslutet kungjorts på 
kommunens anslagstavla. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning (MBN) 2020-09-15 
Samrådsskede   maj 2022
Granskning    sept 2022
Godkännande i MBN  nov 2022
Godkännande i KS  prel. jan 2023
Antagande KF   prel. feb 2023
Laga kraft   tidigast mars 2023

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet inrymmer del av fastigheterna Säffl e 5:17, 
Säffl e 5:37 samt en mindre del av Säffl e 5:16. Säffl e 5:16 
och 5:17 ägs av Säffl e kommun, Säffl e 5:37 är privatägt. 
Föreslaget planområde är cirka 5,65 hektar. Diskussion 
med fastighetsägare till Säffl e 5:37 om förvärv av mark 
har inletts.

Ovan: Planområdets ungefärliga läge markerat med röd 
streckad cirkel.
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2. TIDIGARE STÄLLNINGS-
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2020-08-24 beslutat att ge Miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detalj-
plan för Kronvägen Norra.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-15 §97 
att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta 
nämnda detaljplaneförslag. 

ÖVERSIKTSPLAN
Delar av området är sedan 2013 utpekat i kommunens 
översiktsplan som område lämpligt att utveckla med yt-
terligare verksamheter. Området ingår inte i fördjupning 
av översiktsplanen för Säffl e stad (2017) men ligger i an-
slutning till utvecklingsområde för verksamhetsändamål. 
Verksamhetsmark pekas istället ut på intilliggande jord-
bruksmark.  Säffl e kommun bedömer dock att de värden 
som fi nns i jordbruksmarken, samt det nära avstånd till 
bostäderna inom östra Rolfserud gör att valt planom-
råde lämpar sig bättre för en utökning av verksamhets-/
industrimark.

Planförslaget är i huvudsak förenligt med kommunens 
översiktsplan men inte fördjupning av översiktsplan. 

DETALJPLANER
Angränsande till området fi nns tre gällande detaljplaner. 
Dels ”Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, de-
lar av Säffl e 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2”. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av verksamheten 
inom Spiran 3. Föreliggande planförslag angränsar till 
denna detaljplan. 

Vidare fi nns ”Detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud 
inom stadsdelen Rolfserud”. Planen vann laga kraft 1990-01-
12. Planen är avseed för småindustri. En ändring av denna 
detaljplan avseende kvarteren Juvelen och Diamanten 
vann laga kraft 2020-03-16. Gatan inom detaljplanen är 
ännu inte fullt utbyggd.  

Slutligen berörs även en mindre del av stadsplan för Rål-
lesrud och Sundstorp m.m., fastställd 25 augusti 1955. 

ÖVRIGA PROGRAM 
OCH POLICYS
Området är inte utpekat i den kommunala naturvårdsstra-
tegin. Området beödms heller inte utgöra en tätortsnära 
skog med höga friluftsvärden. Dock anger strategin att 
kommunen ska arbeta för att bevara, värna och stärka 
den biologiska mångfalden i värdefulla naturmiljöer. 
Planområdet är nästan i sin helhet utpekat av Skogsstyr-
lesen som naturvärdesområde som på sikt kan utveckla 
biotopskyddsfördelar. 

Ovan: Utsnitt ur markanvändningskarta, FÖP Säffl  e stad, 
med planområdets läge markerat med röd streckad linje. 

Ovan: Gällande detaljplan för de södra delarna av föresla-
get planområde.

u

J1K
III m

e50

DIAMANTEN

9.0

III m

e50
9.0 J1K

JUVELEN

n

u

u

Adminsistrativ och egenskapsgräns

u Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar

Område som ädringen av 
detaljplanen avser

ANTAGANDEHANDLINGAR

MED FÖLJANDE ÄNDRINGAR

Upprättad 2020-01-21
Antagen 2020-02-18
Laga kraft 2020-03-16

Daniel Nordholm,
Stadsarkitekt

Ny föreslagen egenskapsgräns

u

Del av detaljplanen som 
tidigare ersatts av detaljplan 
för utvidgning av Rolfseruds 
industriområde

Ovan: Gällande detaljplan sydväst om föreslaget planom-
råde.
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UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2020-08-31, 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. 

En tidig avstämning har skett med Länsstyrelsen inför 
upprättande av plan-PM (beslutsunderlag till planupp-
drag) den 1 april 2020.

Följande frågor bör utredas eller fördjupas ytterligare: 

• Risker

• Dagvatten/MKN vatten

• Geoteknik

Att särskilt beakta:

• Landskapsbild

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
Planområdet är beläget invid etablerat industriområde 
som är under utveckling. Verksamhetsmark pekas i den 
fördjupade översiktsplanen ut väster om föreslaget om-
råde men på grund av jordbruksmarkens värden bedöms 
föreslaget område mer lämpligt. Planförslaget bedöms 
därmed tillgodo se de allmänna hänsynsreglerna.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Planförslaget berör inga grundläggande bestämmelser för 
hushållning.

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 natur- 
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 inga särskilda bestämmelser för vissa 
områden. 

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 beskri-
vas 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 särskil-
da 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)

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

Förutom MKN fi nns även lägre gränsnivåer för förore-
ningshalter,  nedre utvärderingströskeln (NUT) samt övre 
utvärderingströskeln (ÖUT). 

I Säffl e har luftmätningar för kvävedioxid, fi na partiklar 
(PM10) samt svaveldioxid utförts under 2019. Mätstatio-
nen har varit placerad i närheten av tågstationen. Mätning-
arna visar att halterna av kvävedioxid överskrider NUT 
för tillåtna antal dygn och timmar och gällande partiklar 
ligger halterna avseende 90-percentil dygn över NUT. 
Även resultaten för svaveldioxid överskrider NUT. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
NFS 2019:9 ska kontinuerliga mätningar tillämpas vid hal-
ter över NUT. 

Då Säffl es resultat ligger under ÖUT underskrids således 
MKN med marginal. SMHI beräknade spridningen av 
partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i utomhusluften 
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öster om Byälven och Rolfserud år 2017. Resultaten vi-
sade att halterna låg under MKN med bred marginal.  

Vid framtagande av detaljplaner som medger industriella 
verksamheter bör MKN för luft särskilt uppmärksammas. 
Föreslaget industriområde är beläget invid väg 175 samt 
kommer vid ett genomförande generera ytterligare tung 
trafi k till området. Trafi kökningen bedöms dock inte ge-
nerera en betydande ökning av utsläpp. Beroende på vil-
ken verksamhet som etablerar sig i området kan utsläpp 
komma att ske. Miljöfarliga verksamheter kräver dock 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken där vidare beräk-
ningar görs. Verksamheternas påverkan på luftkvaliteten 
hanteras således närmare i kommande skeden. I övrigt 
anses luftgenomströmningen i området som god varav 
bedömningen görs att MKN inte kommer att överskridas 
inom 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 2027 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.

Planområdet avrinner till Byälven nedströms Harefjorden 
med statusklassningarna måttlig ekologisk status samt ej 
god kemisk status. Kravet är att god ekologisk status upp-
nås 2027.

Kemisk status
Den kemiska statusen för i stort sett alla ytvattenföre-
komster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag 
påverkas av miljögifter- de överallt överskridande ämnena 
är polybromerade difenylterar (PBDE), kvicksilver och 
kvicksilverföreningar Anledningen är att det under lång 
tid har skett utsläpp, främst från internationella luftnedfall.

Ekologisk status
Vattenförekomstens ekologiska status bedöms vara mått-
lig baserad på bedömningar på fi sk och för de hydromor-
fologiska kvalitetsfaktorerna, som visar på måttlig och 
otillfredsställande status. Parametern bottenfauna har fått 
god status och kiselalger har hög status. Vattenförekom-
sten verkar inte vara påverkad av försurning eller övergöd-
ning. De hydromorfologiska parametrarna visar att vat-
tendraget är påverkad av bristande konnektivitet, reglering 
och rensning. Den sammanvägda bedömningen är måttlig 
ekologisk status baserat på bedömning på fi sk och hydro-
morfologiska kvalitetsfaktorer.  

Samlad bedömning
Planområdet består idag till största del av ett skogsområde 
vilket innebär att planförslaget kommer att innebära en 
stor förändring av infi ltrationen i området. Planområdet 

kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet och yta 
för dagvattenhantering föreslås i områdets västra del. 

MKN för fi sk- och musselvatten
Byälven mynnar ut i Vänern vilken omfattas av förord-
ningen (2001:554) för miljökvalitetsnormer 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. 
Detaljplanen omfattar inget skyddsområde enligt 7 kap. I 
anslutning till planområdet, som närmast 6 meter, fi nns 
en åkerholme som omfattas av det generella biotop-
skyddet. Denna bedöms dock inte påverkas av planens 
genomförande.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Beroende på etablering kan verksamheten behöva söka 
tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet. Tillstånd 
eller anmälan hanteras av olika myndigheter beroende på 
vilka miljöeffekter verksamheten har. Beroende på hur 
stor och riskfylld verksamhet det handlar om klassas verk-
samheten som A, B eller C-verksamhet. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet omfattar ca 5,65 ha med marknivåer mel-
lan 55 m.ö.h till 62 m.ö.h (RH2000).  Området består till 
största del av skogsmark och är beläget intill väg 175 mel-
lan informationsplats och Säffl e stad varav planområdet 
har betydelse för en trivsam entré till staden.

Landskapsbilden bedöms känslig sett från jordbruksmar-
ken och det öppna landskapsrummet samt bostadsom-
rådet Rolfserud i väst. Flera av husen har utblickar mot 
området. Mellan bebyggelsen och planområdet består ve-
getationen av öppen åkermark och brukad jordbruksmark 
varav ingrepp i skogen påverkar de boendes utblickar. Viss 
vegetation fi nns i anslutning till några av husen som bildar 
en skyddande ridå under sommarhalvåret. 

Söder om planområdet fi nns ett etablerat industriområde 
och på delar av åkermarken mellan bebyggelsen och pla-
nområdet fi nns en gällande detaljplan för industrimark, 
Detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud inom stadsdelen 
Rolfserud, där utbyggnad påbörjats. 

Planområdet består av ett skogsområde och del av jord-
bruksmark med Skogen består av både barr och lövträd. 

Nästan hela skogsområdet är utpekat naturvärdesområde 
av Skogsstyrelsen i form av lövrik barrnaturskog. Området 
har inte värdeklassats och har inget formellt skydd. 

Ovan: Villor på Rolfserud med utblickar över planområdet. 
Skogsridån bortom åkerholmen bevaras i syfte att säkerställa 
landskapsbilden omkring det öppna jordbrukslandskapet.

Ovan: Utpekat område med naturvärden, Skogsstyrelsen

I den översiktliga inventeringen från 2017 som gjordes i 
samband med FÖP Säffl e stad framgår att stora delar av 
området utgörs av ett större naturvärdesobjekt som är na-
turbarrskogsliknande. I området fi nns olikåldrad vegeta-
tion av löv- och barr. Området hyser gran till stora delar 
men på torrare partier, där även hällmark förekommer, 
fi nns visst inslag av tall. I hela området fi nns rikligt med 
lövvegetation av asp, sälg, björk, ek och rönn. I område 
fi nns fl era mycket grova aspar. Närmast vägen i norr samt 
i syd är det mer produktionsliknande skog, i södra delarna 
medelåldrig gran och utmed vägen i norr fi nns fl era häll-
marker med både tall och lövvegetation. Området bedöms 
inneha naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, då områ-
det är fl erskiktat, består av olikåldrad skogsmark med ve-
getation av löv och barr. Samt att det inom området fi nns 
fl era mycket grova lövträd.

Ovan: Utredningsområde med naturvärden

Ett riktat fältbesök gjordes den 1:e november 2022. I om-
rådet noterades som tidigare fl erskiktad blandskog med 
stort inslag av både gran och asp. I området fi nns ett visst 
inslag av lågor, dock inte stort. Dominerar gör vanligt fö-
rekommande arter och stundvis är det bar mark, i de del-
områden som har tät krontäckning av gran. 

Inventeringen skedde genom att hela området passerades 
i linjer och totala sträckan blev 5,1 km inom skogspartiet.

k åååd ddd ddd kkkk l
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Karaktärsarter noterades samt skyddade och hotade arter 
eftersöktes. 

Vid inventeringens sammanställning fi nns 18 arter notera-
de varav ingen är skyddad eller hotad enligt Artdatabanken.

Planförslag
Huvuddelen av skogsmarken inom planområdet kom-
mer vid ett plangenomförande att ersättas med tomtmark 
för industri. En mindre andel jordbruksmark kommer 
att inrymma dammar (torr respektive våt) för dagvatten-
hantering. För området där naturvärde återfi nns kommer 
marken att bearbetas samt exploateras och värdet kommer 
därmed att försvinna. 

Genomförandet av planen kommer att kräva att markens 
nivåer utjämnas för att kunna ta upp de nivåskillnader som 
fi nns inom området. Planförslaget innebär en betydande 
förändring av landskapsbilden sett från väster mot öster 
från de befi ntliga bostadsområdet. För att intrycket av 
området ska minimeras har en bestämmelse införts om att 
befi ntlig skogsridå ska bevaras (plantering

1
) inom natur-

marken längs med kvartersmarkens gräns i väster. Mot väg 
175 bevaras ett område med allmän platsmark (NATUR) 
vilket gör att landskapsbilden vid infarten kan bibehållas. 
Inom detta område kan skogen glesas ur något för att ock-
så synliggöra verksamheterna inom planområdet mot väg 
175 samt förbättra siktförhållandena vid utfarten Kronvä-
gen/väg 175. I syfte att värna landskapsbilden även mot 
väg 175 införs en planbestämmelse (f

1
) som föreskriver att 

större byggnadsvolymer visuellt ska delas upp. Detta kan 
ske genom indrag i fasaden, olika kulörer eller genom olika 
materialval. Som längst får fasadelement vara obrutna 20 
meter. Vidare får starkt refl ekterande material på lutande 
tak och fasad inte fi nnas. Detta innefattar inte solceller.

Då området redan är ett etablerat industriområde med 
industri i söder och utvecklingsområde i sydväst bedöms 
föreslagen utveckling lämpligt trots påverkan på natur-
värden och utblickar. Vald placering bedöms även inne-
bära mindre negativa konsekvenser än föreslaget område i 
fördjupning av Säffl e stad (2017) där verksamhetsområde 
pekades ut på hela jordbruksmarken. Vald placering be-
döms mer lämplig då största delen av jordbruksmarken 
fortsatt kan brukas samt har ett större avstånd till närlig-
gande bostäder.

Planområdet kommer angöras från väster från befi ntlig 
plan och anslutas till befi ntlig planlagd gata. Detta inne-
bär att en mindre del av jordbruksmarken kommer tas i 
anspråk för genomförandet av planen och ersättas med 
GATA samt två ytor för dagvattenhantering (damm

1
). 

Möjligheten att ansluta området från väg 175 i öster istäl-
let för att ta en del jordbruksmark i anspråk har övervägts 
men valts bort efter dialog med Trafi kverket som avråder 
från direkt anslutning mot väg 175. 

Geotekniska förhållanden

Ovan: Jordartskarta från SGU 

Inom området med skog fi nns en höjdskillnad om ca fem 
meter mellan lägsta och högsta punkt. Området utgörs av 
skog och terrängen är varierande och kuperad. En geo-
teknisk PM har tagits fram som underlag för detaljplanen 
(Ramböll 2020-10-23) och har utgått ifrån kartstudier, pla-
neringsunderlag och okulär besiktning då huvuddelen av 
området utgörs av berg/fast mark. 

Inom området påträffades ställvis jord av organiskt ma-
terial. De två torvområden som påträffades fi nns i norra 
samt nordöstra delen av området. Genom undersökning 
av manuell sticksond uppmättes en mäktighet om under 
0,5 meter. Området utgörs av tunt eller osammanhängan-
de ytlager av morän med block på berg. Uppskattat jord-
djup är i huvudsak c:a 0–1 m. I områdets norra-nordöstra 
del samt sydvästra del ökar jorddjupet till c:a 1–3 m. res-
pektive c:a 3–5 m och jorden utgörs ytligt av lera–silt.

Förutsättningar för ras och skred föreligger ej i området.

Totalstabiliteten för området bedöms vara tillfredsstäl-
lande, dock kan lokala variationer förekomma.

Idag fi nns områdets högsta punkt i sydöstra delen och 
marken sluttar mot befi ntlig exploatering i sydöst. Beakta 
dock att om markytan utanför, men angränsande till ak-
tuellt område, förändras och avsänks kan det ha negativ 
påverkan på markstabiliteten inom området vilket i så fall 
bör kontrolleras av geoteknisk sakkunnig.

Planförslag 
Fältgeoteknisk undersökning rekommenderas då framfö-
rallt utmed områdets västra sida samt i läge för ny väg och 
nya byggnader (gäller de som ej placeras inom exempelvis 
område av berg i dagen). Denna föreslås utföras i sam-
band med projektering av ny anslutningsgata i Kronvä-
gens förlängning. 

I samband med projektering av mark behöver sänkning 
av marknivån inom kvartersmarken för industriändamål 
beakta eventuella förändringar av markstabiliteten sydost 
om planområdet. 

I de delar av området där jorden utgörs av ej sättnings-
känslig jord som tunt jordtäcke på berg och morän med 
inget till ringa jorddjup kan försumbara sättningar för-
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väntas uppstå vid tillkommande last. Där sättningskäns-
lig jord förekommer kan kompensationsgrundläggning 
bli aktuell. För ett helt sättningsfritt utförande erfordras 
djupgrundläggning.

Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt 
inom fastmarksområden med bibehållen nivå på markyta.

Där jorddjupet ökar och sättningskänslig jord förekom-
mer kan djupgrundläggning bli aktuellt.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar fi nns i området. Inom det befi nt-
liga industriområdet i söder fi nns två potentiella förore-
ningar utpekade. 

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap11§. 

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon. För mark som klassas som nor-
malriskområde för radon gäller generellt att man inte kan 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför före-
skrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning 
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med jorden utformas så att luft 
från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell 
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i gol-
vet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten 
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnationen. 

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

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen fi nns i om-
rådet. Varken i historiska kartor eller vid platsbesök har  
spår av tidigare bebyggelse noterats. 

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
Planförslaget innebär en utveckling av befi ntligt indu-
striområde i söder. Inom industriområdet fi nns idag fyra 
byggnader med verksamheter såsom lackering och last-
bilspåbyggnad Byggnadernas tak och fasadmaterial är i 
huvudsak av plåt och omges av hårdgjorda ytor. Tillåten 
byggnadshöjd i området är i huvudsak satt till 9,0 meter.

Väster om planområdet ligger bostadsområdet Rolfserud 
med villakvarter som vuxit fram sedan 1900-talets början. 
Bostadsområdet är beläget som närmast 200 meter från 
planområdets kvartersmark för industriändamål. 

Service och arbetsplatser
Sydöst om planområdet vid trafi kplats Rolfserud fi nns 
en drivmedelsstation och i närområdet fi nns kommersiell 
service i form av bilhandel och möbelbutik. Den kom-
mersiella servicen är i huvudsak koncentrerad till Säffl e 
centrum ca. 1,3 km söder om planområdet. Arbetsplatser 
fi nns i olika utsträckning bland de verksamheter om be-
drivs inom industriområdet. 

Planförslag 
Kvartersmarken ges markanvändningen industriändamål 
och teknisk anläggning pumstation (JE

1
).  Genom före-

slagen användning skapas ytterligare möjligheter till nya 
verksamheter i området och i Säffl e som kan generea så-
väl komersiell service som arbetsplatser. Markanvänding 
avseende tekninsk anläggning pumstation är satt inom 
hela kvartersmarken men avser främst pumpstationer el-
ler andra mindre tekniska anläggningar inom planområ-
det. Största byggnadsarea är 60% av fastighetsarean (e

1
). 

Nockhöjden anges till högst 12 meter (h
1
) för att anpassas 

till kringliggande bebyggelse. Marken inom kvartersmar-
ken ska beredas så att nivåskillnader mot angränsande all-
män platsmark och annan industrimark ska tas upp inom 
egen fastighet (n

1
).

Tillgänglighet
Områdets marknivåer är något varierande med en höjd i 
södra delen av området. 

Ovan: Industribyggnader längs Kronvägen
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Planförslag 
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

FRIYTOR
Vid platsbesök konstaterades en mindre stig längs områ-
dets västra kant. Längs stigen återfanns en del nedskräp-
ning. Skogen bedöms inte besitta stora rekreationskvali-
teter eller nyttjas i någon hög utsträckning men bedöms 
delvis nyttjas för promenader. Mindre stigar återfanns 
även mer centralt i området men bedöms trampats upp 
av djur. 

Planförslag 
Ett fullt genomförande av planförslaget innebär att stora 
delar av skogen avverkas och hårdgörs. En mindre del 
skog kvarstår norr om planområdet samt inom planområ-
det mot öster och väster. 

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet är beläget intill väg 175 och angörs via plane-
rad förlängning av Kronvägen. 2017 uppmättes årsdygns-
trafi ken (ÅDT) för väg 175 vilken uppgick till 1329 fordon 
varav ca. 15 % utgjordes av tung trafi k. Hastigheten på väg 
175 är 80 km/h vid avfart till Kronvägen. 

Kronvägen är en återvändsgata vilken trafi keras av besö-
kare och gods till verksamheterna. Gatans hastighetsbe-
gränsning är 50 km/h. 

Planförslag 
Anslutningsväg (GATA) till kvartersmarken kommer ske 
från väster från befi ntlig planlagd gata i detaljplan för indu-
striområde i Norra Rolfserud inom stadsdelen Rolfserud. Huvud-
man för gata inom planområdet är kommunen. bredden 
på gatan är mellan 18,5-24 meter. Utrymme har getts för 

att inrymma gata, GC-väg, dike, samt släntutfall. Då  ett 24 
meters fordon behöver 26 meter i diameter för att vända  
har vändplatsen getts en diameter på 28 meter för att ha 1 
meter marginal på båda sidorna.

Parkering och varumottagning
Idag sker parkering och varumottagning för verksamhe-
terna inom respektive tomt. Vid platsbesök konstaterades 
även viss parkering längs Kronvägen. 

Planförslag 
Parkering och varumottagning föreslås ordnas inom 
kvartersmark. Ingen tomtindelning föreslås varvid ingen 
beräkning av yta för parkering eller interntrafi k görs. Be-
stämmelse om att marken får bebyggas till 60% (e

1
) säk-

rar att ytor fi nns tillgängliga för ändamålet. Höjdskillna-
der mellan kvartersmark och gata anpassas vid behov på 
kvartersmark.

Gång och cykeltrafi k
Separat gång- och cykelbana (GC-bana) fi nns längs Kron-
vägen vilken kantas av rad av träd. GC-banan är del av 
Säffl es sammanhängande cykelstråk. Från Kronvägen le-
der GC-banan söder ut längs väg 175 samt mot bostads-
området Rolfserud. 

I cykelplan för  Säffl e kommun antagen 2021 framgår 
att det idag inte möjlighet att cykla på säkra vägar mellan 
Säffl e och Nysäter. Sträckan som helhet är främst av be-
tydelse för turism och rekreation men det fi nns också viss 
potential till arbetspendling och kombinationsresor mel-
lan Nysäter och Knöstads bytespunkt vid E18. 

Nedan: Karta från Säffl e cykelplan 2021

Planförslag 
Planområdet föreslås anslutas till det sammanhängande 
GC-stråket längs Kronvägen (GATA). För att möjliggöra 

175

Granbäcksvägen

Kronvägen

Norge/Vänerbanan

i

E45

Ovan: Redovisning av närliggande vägar.
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för en eventuell framtida utbyggnad av GC-väg längs med 
väg 175 har en remsa naturmark (NATUR) införts längs 
planens östra gräns till en bredd om 15 meter.

Kollektivtrafi k
Väg 175 trafi keras av Värmlandstrafi k. Närmaste hållplats 
är belägen ca. 300 meter norr om planområdet kring in-
formationsplatsen. Hållplatsen trafi keras av en linje, 806.

Planförslag 
Inga ändringar föreslås.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Planområdet är idag berört av buller från omgivande indu-
stri samt väg 175  öster om planområdet och järnväg 350 
meter söder om planområdet.

Planförslag 
Trafi k kommer att genereras till det nya planområdet. 
Markanvändning industri kommer troligtvis att ge upphov 
till en del tunga transporter. Trafi kmängd och typ av trans-
port beror på vilken typ av etablering området får. Även 
viss industriverksamhet kan orsaka buller samt utsläpp till 
luft, även detta beror på vilken typ av verksamhet som 
kommer att etablera sig. Det är relativ låg bullerpåverkan 
till bostäder då avståndet till närmsta bostadsområden är 
ca 200 meter.

Farligt gods
Planområdet är beläget intill väg 175 vilken är primär 
transportled för farligt gods. Vidare fi nns verksamheter 
i närområdet som skulle kunna utgöra riskkällor. En ris-
kanalys har genomförts för de riskkällor som fi nns inom 
150 meter från planområdet samt transporter till och från 
området. Vänerbanan har inte beaktats i utredningen då 
denna är belägen på ett avstånd som överstiger 150 meter. 

Av riskanalysen framkom att befi ntligt industriområde 

inte innefattar några farliga verksamheter. Inga verksam-
heter har tillstånd att hantera brandfarliga vätskor eller ex-
plosiva varor. 

Gällande antalet farligt godstransporter på väg 175 gjor-
des en framräkning av dagens mängd enligt Trafi kverkets 
basprognos för 2040. Av utredningen framkom ett antal 
olycksrisker förknippade med transport av farligt gods. 

Planförslag
Enligt riskanlysen ska ny bebyggelse placeras på minst 20 
meter från väg 175, samt att bebyggelse inom 30 meter 
från väg 175 kräver en del åtgärder. För att uppfylla alla 
åtgärder som riskanalysen krävde har kvartersmarken pla-
cerats 30 meter från väg 175. 

Riskanalysen redovisar även att olycksrisken för de trans-
porter som tillkommer längs Kronvägen bedöms som 
låg. Detta på grund av att förlägningen av Kronvägen har 
ett minsta avstånd till närliggande bostäder på 90 meter 
samt att även om farligt gods transporter kan komma att 
ske till området så är detta troligtvis i en begränsad om-
fattning samt med en låg hastighet. Kommer etableringar 
som kräver tillstånd enligt miljöbalken kommer det i 
prövningen att ställas krav på begränsning av transporter 
och farligt gods. Frågan hanteras således vidare i kom-
mande skeden. 

Anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet
Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt 
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälnings-
pliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kom-
munens miljö- och byggförvaltning. Tillståndspliktiga 
verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas hos 
miljödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Dryga 500 meter söder om planområdet återfi nns en 
tillståndspliktig verksamhet som bedriver B klassad till-
ståndspliktig verksamhet.

Planförslag
Planens genomförande bedöms kunna ge goda förutsätt-
ningar för olika typer av industriell verksamhet med olika 
grad av omgivningspåverkan. De tillståndspliktiga verk-
samheter som påverkar sin omgivning mest, skulle kunna 
omfattas av begränsningar, eller rent av kunna bedömas 
som olämpliga för etablering inom planområdet. Denna 
risk är Säffl e kommun medveten om, men bedömer san-
nolikheten för sådana fall som låg samt vid ett inträffat 
utfall som acceptabelt.

Översvämningsrisk och skyfall
Området omfattas inte av Länsstyrelsens skyfallskarte-
ring.  Enligt skyfallskartering över Säffl e stad så berörs 
planområdet marginellt vid ett 100 års regn. Enligt karte-
ringen ansamlas vattnet från 0,1 meter till 0,3 meters djup 
i planområdets ytterområden, dvs längs med väg 175 och 

Ovan: Gång- och cykelbana längs Kronvägen sett mot väg 
175.
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längs med åkermarken i väst. En dagvattenutredning och 
skyfallsanalys har genomförts för planområdet av Wikon. 
Skyfallsavledningen i området föreslås i huvudsak att lösas 
i samma stråk som dagvattenhantering (se Dagvatten).

Ovan: Avledning av skyfall 

Planförslag
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten 
vid skyfallssituationer inte rinner in i byggnaden eller inne-
stängs och magasineras på ett okontrollerat sätt.

Framtida gatuanslutning till Kronvägen kan skapa ett in-
stängt område kring föreslagen våt damm. Dammen bör 
därmed vallas in och framtida gatuanslutning höjdsättas så 
att ytledes avrinning, då den våta dammen översvämmas, 
sker mot den torra dammen och ej belastar gatuområde 
och tomtmark söderut mot Säffl e tätort.

De gånger regnmängderna är så pass stora att den torra 
dammen översvämmas, bräddas dagvatten norrut med yt-
ledes rinnväg längs låglänt terräng över åkermarken. Den 
framtida gång- och cykelvägen kommer verka som barriär 
mot tomtmark åt sydväst.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Planområdet ska kopplas på det kommunala vatten- och 
spillvattenledningsnätet och kommunalt VA-verksamhets-
område inrättas för planområdet. 

Dagvatten
Naturlig avrinning från större delen av planområdets väs-
tra del sker idag mot befi ntlig ängs- och jordbruksmark, 
väster om området. Avvattning av jordbruksmarken sker 
via åkerdränering och låglänt terräng mot befi ntligt väg-
dike, längs Granbäcksvägen, med rinnväg norrut. Diket 
korsar Granbäcksvägen via vägtrumma, dimension 1 600 
mm. För vidare avledning via dike väster ut mot recipient 
Byälven. 

Sydvästra spetsen av planområdet avvattnas söderut mot 
Säffl e tätort och ansluter till befi ntligt dagvattenlednings-
nät. Den nordöstra delen avvattnas mot vägdiket norrut, 

längs med väg 175. Vidare avledning sker via tidigare 
nämnt dike, korsar Granbäcksvägen via trumma för vi-
dare avledning mot Byälven. Den sydöstra delen av pla-
nområdet avvattnas idag söderut mot fastighet Spiran 3 
och avleds via ett dike mot nordost med anslutning till 
vägdiket, längs med väg 175. Del av den sydöstra delen 
av planområdet avvattnas även direkt mot vägdiket längs 
med väg 175. Diket ansluter sedan till befi ntligt dagvat-
tenledningsnät med släppunkt i skogsområdet nordost om 
planområdet och väg 175. Skogsområdet avvattnas norrut 
mot befi ntlig åkermark med avledande åkerdike och efter-
liggande dike mot Byälven. 

Ovan: Bild över befi ntlig avrinning i området.

Nuvarande avrinning sker från skogsmark och bedöms 
ha en avrinningskoeffi cient på 0,1 utefter Svenskt Vattens 
publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvat-
ten. Framtida förhållanden bedöms till en avrinningskoef-
fi cient på 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt med 
industriområde.

Planområdets placering i utkant av Säffl e tätort antas mot-
svara det P110 anger som ”gles bostadsbebyggelse” och 
ska vid dimensionering av nya dagvattensystem klara mi-
nimikrav för återkomsttid med trycklinje i marknivå, 10 år, 
samt återkomsttid för regn vid fylld ledning, 2 år. Varaktig-
het 10 min samt klimatpåslag om 25 %.

I dagvattenutredningen från Wikon så framgår att för-
väntade föroreningar från området är näringsämnen, me-
taller, olja och suspenderade ämnen som kan komma att 
påverka uppsatt MKN för recipient Byälven. En framtida 
dagvattenbelastning till Byälven bedöms komma från en 
markanvändning motsvarande ett lättare industriområde, 
samt det gemensamma gatuområdet. Förväntade utlopps-
halter från exploaterad markanvändning överstiger 5 av 12 
riktvärden. 2 av 12 utloppshalter hamnar på gränsen. 

Planförslag
I dagvattenutredningen har man utgått från avrinningsko-
effi cent 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt. Ge-
nom att i detaljplanen reglera att minst 30% av fastighet-
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sarean ska vara genomsläpplig (b
1
) säkerställs en maximal 

hårdgöringsgrad om 70%. Detta bedöms ge god marginal 
för dimensionering av dagvattenanläggningar.

Avledning av dagvatten föreslås ske mot nordväst, mot 
Byälven. Höjdsättning av framtida tomtytor föreslås 
utföras så att avledning av dagvatten, från respektive fast-
ighet, inom planområdet kan ske via föreslagen dagvat-
tenledning förlagd i framtida lokalgata. Med avseende på 
resulterande föroreningsberäkningar, med utloppshalter 
från exploaterad markanvändning överstigande angivna 
riktvärden, föreslås normalstora fl öden alltid ledas via en 
våt damm. Detta regleras inom detaljplanen med bestäm-
melse om dammar (damm

1
) inom NATUR. Syftet är att 

rena dagvattnet och sänka nivåer av oönskade förore-
ningar till recipienten. Denna våtdamm sammankopplas 
med en efterliggande torrdamm som anordnas utanför 
planområdet till väster. En ”bypass”-funktion föreslås 
anläggas vid inloppet till den våta dammen, för att större 
regnmängder ska kunna ledas förbi den våta dammen 
direkt till den torra dammen. Detta för att kraftigare 
fl öden inte ska skölja med sig oönskade föroreningar från 
reningsanläggningen. Den torra dammen syftar till att 
fördröja dagvatten vid större regnmängder så att föränd-
rad avrinningssituation minimerar påverkan på Byälven 
ytterligare. Från den torra dammen föreslås avledningen 
mot dike i norr med utlopp i Byälven ske via dagvatten-
ledningen.
Exploatering inom planområdet bedöms utefter beräkna-
de utsläppsvärden och föreslagen dagvattenhantering inte 
medföra en betydande påverkan på Byälven för att uppnå 
uppsatt MKN för recipienten. 

Värme
Verksamheternas värmeförsörjning föreslås ske med lång-
siktigt hållbara energilösningar.

El, telefon och IT
Ledningar för el och fi ber fi nns framdraget i Kronvägen.

Längs med jordbruksmarken i planområdet västra del har 
Vattenfall ett avtalsservitut för kraftledning. 

Planförslag
Planområdet ansluts till befi ntligt elnät. Utrymme för be-
fi ntlig nätstation ges inom bestämmelse för teknisk an-
läggning nätstation samt plats för ny nätstation föreslås 
inom planens norra del (E

2
). 

I samband med projektering och utbyggnation av Kronvä-
gen in i planområdet ska el- och fi berledningar (kanalisa-
tion) förberedas. 

Vid behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som 
initierar fl ytten.

Avfallshantering
Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsord-
ning och avfallsplan.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM-
FÖRANDE

Detaljplanen möjliggör en utveckling av industri i Säff-
le. Närområdet pekas idag ut som objekt för framtida 
markanvändning vad avser utveckling av verksamheter i 
kommunens översiktsplaner. Bedömningen görs att plan-
förslaget är förenligt med de allmänna intentionerna för 
utveckling i Säffl e och att planen därmed är förenlig med 
kommunens översiktsplan.

Planområdet ligger i anslutning till befi ntligt verksamhets-
område och infrastruktur. Området idag består av cirka 
4,6 hektar skogsmark där cirka 4 hektar utav dessa utgörs 
av naturvärden i form av lövrik naturbarrskog. Genom 
planens genomförande kommer både natur- och frilufts-
värden att påverkas och försvinna.

Ett plangenomförande innebär en förändrad landskaps-
bild vilket främst bedöms påverka de boendes utblickar då 
skog kan komma att ersättas med industri.  För att minska 
påverkan från de boende har en bestämmelsen införts om 
att befi ntlig skogsridå ska bevaras (plantering

1
) inom na-

turmarken längs med kvartersmarkens gräns i väster, samt 
en bestämmelse om högsta nockhöjd om 12 meter (h

1
). 

Att etablera industri på denna plats istället för direkt öster 
om de boende som FÖP Säffl e stad föreslår gör dock att 
inverkan bedöms bli lägre. Landskapsbilden vid den norra 
infarten till Säffl e stad vid väg 175 kommer att påverkas. 
För att minska negativ påverkan har en planbestämmelse 
(f

1
) införts i syfte att säkerställa en anpassad bebyggelse. 

Detaljplanen innebär även att ett markskifte mellan kom-
munen och fastighetsägeren till fastighet Säffl e 5:37 ska 
komma till stånd. Markskiftet är en förutsättning för att 
kommunen ska få rådighet över all mark inom planom-
rådet för att möjliggöra en etablering. I gengäld kommer 
jordbruksmak som i nuläget ligger inom den kommunägda 
fastigheten Säffl e 5:16 att överföras till fastighet Säffl e 5:37 
för att ägaren till denna fastighet ska få rådighet över och 
kunna bruka jordbruksmarken. Detta avser dock endast 
kvarvarande jordbruksmark utanför detta planområde.

Marken inom fastighet Säffl e 5:16 är i FÖP Säffl e stad 
utpekad som möjlig mark för verksamheter. Genom att 
markskiftet kommer till stånd är det inte troligt att marken 
kommer utvecklas för verksmaheter inom en nära framtid 
som FÖP Säffl e stad föreslår utan marken kommer istället 
att fortsätta att nyttjas som jordbruksmark. Förutom att 
etableringens placering bedöms ge en mindre inverkan för 
de boende väster om planen innebär det också att kom-
munen bevarar brukningsvärd jordbruksmark som  är för-
enligt med MB 3 kap 4§. Etableringen innebär dock att de 
naturvärden som delar av skogen utgörs av kommer att 
försvinna. 

Etablering av industri kan även komma att innebära vissa 
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störningar som farligt gods, en ökad ljudnivå och ljus för 
närboende, detta bedöms dock som begränsat med avseen-
de på avstånd från industriområdet till befi ntliga bostäder. 

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 får laga 
kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra pla-
nen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift ska tas ut enligt gällande taxa, i samband med 
bygglovprövning. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Vad ska göras? Vem gör?
Planarbete Säffl e kommun
Fastighetsbildning Lantmäteriet
Markarbeten/grovplanering tomt Exploatör
Byggnation inom kvartersmark Exploatör
Flytt av ledningar Exploatör
Utbyggnad av gata Säffl e kommun
VSD-utbyggnad Säffl e kommun

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Avstyckning av fastigheter för industriändamål inom kvar-
tersmarken för industriändamål och teknisk anläggningar 
(J, E

1
, E

2
) kan ske i enlighet med detaljplanen. Kvarters-

marken för respektive område kan komma att delas i fl era 
fastigheter beroende på efterfrågan.

I nuläget ligger en del av planområdet inom den privatäg-
da fastigheten Säffl e 5:37. En fastighetsreglering skall ske 
på så vis att fastigheten Säffl e 5:37 avstår mark från denna 
fastighet inom planområdet till den eller de industrifastig-
heter som skall bildas genom ovan nämnda avstyckning. 
I samband med denna fastighetsreglering ska även delar 
av den västra delen av Säffl e 5:16 ”städas upp”  (utanför 
planområdet) vilket kommer att framgå inom ramen för 
ansökan om fastighetsreglering. 

NATUR-marken samt GATA inom detaljplanens bör 
fastighetsregleras för att ingår i Säffl e 5:17. 

Detaljplanen innebär även att ett markskifte mellan kom-
munen och fastighetsägeren till fastighet Säffl e 5:37 ska 
komma till stånd. Markskiftet är en förutsättning för att 
kommunen ska få rådighet över all mark inom planom-
rådet för att möjliggöra en etablering. I gengäld kommer 
jordbruksmak som i nuläget ligger inom den kommunägda 
fastigheten Säffl e 5:16 att överföras till fastighet Säffl e 5:37 
för att ägaren till denna fastighet ska få rådighet över och 
kunna bruka jordbruksmarken. Detta avser dock endast 
kvarvarande jordbruksmark utanför detta planområde.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och ledningsrätter
Beroende på efterfrågan av tomter kan det vara möjligt 
att fl era mindre tomter styckas av inom kvartersmarken. 
Här kan eventuellt en lösning med skafttomter komma att 
bli aktuell för att säkerställa in- och utfarter för bakomlig-
gande tomter beroende på utformning. Detta kan också 
gälla för det norra E2-området. Alternativt kan detta till-
godoses genom servitut för utfart över framförliggande 
fastighets mark.

Kommunen behöver säkerställa markåtkomst för dagvat-
tenledning genom ledningsrätt över fastighet Säffl e 5:16 
när den övergår till fastighet Säffl e 5:37.  

Vattenfalls ledning kan komma att behöva fl yttas i höjd- 
eller sidled för anläggande av GATA och damm

1
. Vid 

behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som ini-
tierar fl ytten. 

Avtal
Del av Säffl e 5:16 omfattas av ett skriftligt jordbruksarren-
de mellan Säffl e kommun (upplåtande) och en privatper-
son/jordbrukare (nyttjande). Detta arrende ska sägas upp.  
Den del av Säffl e 5:16 som ligger inom planområdet ska 
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användas för föreslaget ändamål och fi nnas kvar i kommu-
nens ägo. Kvarvarande jordbruksmark inom 5:16 utanför 
planområdet ska istället överlåtas till 5:37 till nuvarande 
arrendator/framtida fastighetsägare. 

Inlösen
Planen omfattar allmän platsmark (NATUR) samt allmän 
kvartersmark (E

2
) som är i privat ägo. Reglerna om inlö-

sen i 6 kap. 13 § samt 14 kap. 14 § PBL gäller därmed för 
dessa områden. Planen innebär i dessa fall en rättighet, 
samt på fastighetsägares begäran, skyldighet för kommu-
nen att lösa in mark, utan stöd av överenskommelse, som 
är utlagd enligt ovan. 

Detta kommer dock sannolikt inte att bli aktuellt i detta 
fall då en överenskommelse genom avtal ska äga rum (se 
ovan). 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Då planen omfattas av kommunalt huvudmannaskap 
innebär det en kostnad för Säffl e kommun att iordning-
ställa den allmänna platsmarken inom planområdet. Ett 
utkast till exploateringskalkyl ska tas fram parallellt med 
detaljplaneprocessen. Intäkter från försäljning av tomter 
kommer att förekomma, men bedöms inte vara fullt kost-
nadstäckande för Säffl e kommun. Avsättning av medel för 
investeringar i kommunens budget behöver reserveras för 
att möjliggöra planens genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år. 

Planavgift
Planavgift ska tas ut i samband med bygglovprövning i 
enlighet med vid respektive tidpunkt gällande taxa. 

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar till underlag för planförslaget är: 

1. Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande för-
djupad översiktsplan av Säffl e tätort med närom-
råde, 2017-06-21
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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Säffle tätort. Störst naturvärde 

har ett skogsområde i planens nord-östra delar där skogen består av ett större sammanhängande naturvärde i form 

barrnaturskog av naturskogslinkande karaktär samt randområden till denna skog av lövrik och fleråldrad 

skogsvegetation.  

Större delen av inventeringsområdet sträcker sig utmed Byälven och det är främst strandbrinken som då har högre 

naturvärden. I två områden finns dock också högre naturvärden utpekade och då främst knutet till grövre 

lövvegetation.  

 

Inventeringen har skett enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014.  
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1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i planarbetet med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Säffle tätorts 

strandnära områden.  

2 Syfte med naturvärdesinventering 

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

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I rapporten finns också 

samtliga områden som inte bedöms ha några höga naturvärden beskrivna.  

3 Avgränsning och metodik 

Inventeringen genomfördes den juni månad 2017 vid två tillfällen genom en översiktlig biotopkartering i fält. Inför 

fältbesöket har området studerats utifrån tillgänglig data så som flygfoto, artdataportalen samt GIS-skikt från 

Länsstyrelsen.  

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014 med tillägg av värdeklass 4 samt värdeelement och att all mark 

har beskrivits, även områden med lågt naturvärde och som där med inte bedöms ha någon naturvärdesklass.  

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.   

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

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdeklass.  

Detaljeringsgraden för inventeringen har varit fältnivå med detaljeringsgrad medel.  
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4 Allmän beskrivning av området 

Nedan redovisas de delområden som inventeringsobjektet består av.  

 

Karta med utredningsområdet markerat. 
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Delområden i norr.  

4.1 Delområde A 

Stora delar av området utgörs av ett större naturvärdesobjekt som är naturbarrskogsliknande. I området finns 

olikåldrad vegetation av löv- och barr. Området hyser gran till stora delar men på torrare partier, där även hällmark 

förekommer, finns visst inslag av tall.  I hela området finns rikligt med lövvegetation av asp, sälg, björk, ek och rönn. I 

område finns flera mycket grova aspar. Närmast vägen i norr samt i syd är det mer produktionsliknande skog, i 

södra delarna medelåldrig gran och utmed vägen i norr finns flera hällmarker med både tall och lövvegetation.  
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Foto över blandlövvegetation i öppnare delar 

4.2 Delområde B  

Området utgörs av en glest bevuxen åkerholme som är solbelyst och ligger solitärt i ett brukat åkerlandskap. 

4.3 Delområde C 

Området utgörs av åkermark, i åkermaken finns bland annat ett öppet dike samt en åkerholme, delområde B, både 

diket och åkerholmen är biotopskyddade.  
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4.4 Delområde D 

Delområdet utgörs av tätortsnära lövvegetation, i området finns inslag av trädgårdsväxter så som rönnspirea och 

körsbär närmast befintlig bebyggelse. I de delar som ligger längre norr om det påverkade området finns rikligt med 

lövvegetation med visst inslag av barrvegetation av gran och tall. Lövvegetationen består av bland annat asp, al, 

rönn, lönn och ek. I delar av området finns mycket grova aspar samt solitära träd av bland annat klenare ek och al. 

Naturvärden är främst knutet till de lägre fuktigare områdena i området där även markvegetationen är frodig och 

fuktpåverkad. 

 

Foto över grövre aspar i området 

4.5 Delområde E 

Området består av tomtmark med gräs, buskar och träd. 
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4.6 Delområde F 

De södra delarna av området utgörs av öppen tomtmark, med gräsmatta till stora delar. Utmed stranden utgörs det 

i centrala delen av området av brantare bergssluttning ned i vattnet, med tall och örnbräken mm. I norra delen 

består strandremsan av en klippt låglänt strand. I de norra delarna av delområdet är det delvis avverkat och viss 

produktionsskog kvarlämnad i en ravin. 

 

Foto över strandområdet nedanför befintliga hus i området.  
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Karta över områden i centrala Säffle 

4.7 Delområde G 

Delområdet utförs av en ö med ett glesare skogsparti. I området finns mycket stigar och dessa ansluter till 

fastlandet med en gångbro.  
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Foto över ön 

 

Foto över strandpromenaden till ön 
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4.8 Delområde H 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar samt 

sjösättningsramp mm.  

Foto över kajområdet samt en sjösättningsramp i bildens förgrund. 
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4.9 Delområde I 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar. Östra delarna 

utgörs av glesare bebyggelse och parkering. Utmed hela området finns strandpromenad. I de centrala delarna finns 

slussanläggning. 

 

Foto mot bron över älven
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foto över sluss som ligger i området. 
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Karta över södra säffle. 

4.10 Delområde J 

Delområdet utgörs av båthamn och flera områden med båtskjul. Området är låglänt och i norra delarna finns ett 

större fuktigt område som även har en öppen vattenspegel. Strandremsan mot älven är vassbevuxen och i stora 

delar finns flera sammanhängande större vassbälten.  
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Utmed flera delar av området finns sammanhängande vassbälten mellan bryggor och båtanläggningar. 

4.11 Delområde K 

Delområdet utgörs bland annat av en båthamn med parkering. Öst från stranden utgörs området av lövvegetation 

och öppna igenvuxna marker. Området genomkorsas av en grusad GC-väg. I området finns riklig lövvegetation av al, 

sälg, asp, ek, lönn, rönn mm. I området finns också inslag av brännässlor och älgört och i området närmast älven 

finns områden som är fuktigare och påverkade av vatten.  



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 17 (27) 

 

Foto över kaj som sträcker sig utmed stranden i området. 

 

Foto över vegetationen i torrare delar i området. 
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4.12 Delområde L 

Delområdet utgörs av en bäck som rinner genom lätta lermarker. I området finns rikligt med lövvegetation och flera 

mycket grova alar. 

 

Foto över lövsly i sänka med dike.  
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5 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Inom ramen för inventeringen ska geografiska områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 

identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvädesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska vara så enhetligt att 

det kan tilldelas en gemensam natuvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning mellan arter och livsmiljöer. 

Förutom naturvärdesobjekt skall 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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Karta över utredningsområdet med naturvärdesobjekt samt landskapsobjekt markerade.  
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5.1 Naturvärdesobjekt A 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Barrnaturskog  

Värde: Flerskiktad skog med grov lövvegetation av bland annat asp. 

Karaktär och motivering: 

Området är flerskiktat, olikåldrad skogsmark med vegetation av löv och barr. I området finns flera mycket grova 

lövträd.  

 

Grövre aspar i barrvegetation. 

5.2 Naturvärdesobjekt B 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Åkerholme 

Värde:  

Karaktär och motivering: Solbelysta solitära träd i produktiv åkermark.  
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5.3 Naturvärdesobjekt D 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: lövvegetation 

Värde: översilningsmark 

Karaktär och motivering: Området består av låglänt terräng med högörtsvegetation och lövträd. I området finns 

riklig lövvegetation och lövträd som står solitärt. I gränsen mot söder finns även mycket grova aspar.  

 

Uppslag av lövträd i fuktig näringsrik mark.  
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5.4 Landskapsobjekt 1 

Typ: Blandlövskog 

Motiv:  

Flerskiktad blandskog med inslag av torrhällar, produktionsskog och uppslag av yngre lövträd i så kallade lövbrännor. 

 

Foto på del av glesare lövpartier kring värdekärnan, där det finns mer naturvärde.
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5.5 Landskapsobjekt 2 

Typ: Lövvegetation 

Motiv:  

Större sammanhängande lövskogsområde med fuktig mark i de lägre partier och torrare inslag i höjderna.  

 

Lövvegetation, ju högre upp från vattnet, ju torrare och grövre träd samt mer och mer blandvegetation. 
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Karta över södra delen 
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5.6 Naturvärdesobjekt L 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Grov lövvegetation 

Värde: Grövre al 

Karaktär och motivering: Området utgörs av en bäck och tillhörande sänka, i området finns riklig buskvegetation av 

löv men också grövre lövträd av al m.fl.  

 

Grövre lövträd. 

5.7 Landskapsobjekt 1 Linjeobjekt 

Typ: Vass 

Motiv: Större sammanhängande vassvegetation.  
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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 

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/ 

Länsstyrelsens kartdatabas  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/P

ages/karttjanster.aspx 

Skogsstyrelsens hemsida  http://www.skogsstyrelsen.se/ 
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Bilagor 
 

BILAGA 1 Principiell dagvattenhantering 2021-08-30



 

1 
 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Säffle kommun planerar ett nytt detaljplanområde, Kronvägen Norra. Området ligger placerat i 

utkanten av Säffle, norr om E45 längs med väg 175 (se figur 1). Området angränsar till 

befintligt verksamhetsområde innehållande industri, detaljhandel, service och lagerhandel för 

skrymmande varor. Planytan är på c:a 5,3 ha och är idag täckt av barr- och lövskog. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökat utrymme för etableringar av lättare icke-störande 

industri-/verksamhetsändamål.   

 

 

Figur 1 Orienteringskarta för detaljplanområde, Kronvägen Norra.  

 

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 på vilka eventuella 

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

förändrad markanvändning. Konsekvenser vid eventuella skyfall kommer att utredas.    

 



 

2 
 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen baseras på utformningsförslag av detaljplanområdet från SBK Värmland, samt 
underlag i form av digital grundkarta och befintligt ledningsnät från Säffle kommun. Platsbesök 
har även genomförts.  

Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
från StormTacs webbapplikation (StormTac V. 2020-11-26). Dessa bör därmed tolkas med 
största försiktighet och endast ses som en grov indikation av förändrad föroreningsbelastning 
till recipient.  

Beräkningar har genomförts i enlighet med Svenskt vattens publikation P110 Avledning av dag-
, drän- och spillvatten med tillhörande bilagor 10-1a och 10-6a. Samt Svenskt vattens 
publikation Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av 
dagvatten och Vägverkets publikation Rening av vägdagvatten Preliminära råd vid 
dimensionering av enklare reningsanläggningar.     

Säffle kommun saknar i dagsläget en dagvattenstrategi och dagvattenpolicy.   

Presenterade nivåer anges i höjdsystemet RH2000.  

 

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig dagvattensituation 
Nuvarande yta är kuperad med högsta punkt i sydöstra delen av planområdet på +63 och 
lägsta nivå återfinns vid +53,5 (se figur 2). Enligt SGU jordartskarta (1:25 000–1:100 000) består 
större delen av området av berg med ett tunt eller osammanhängande ytlager av 
oklassificerad jordart. I den västra delen av området består marken främsta av siltig lera.  

Naturlig avrinning (se figur 2) från större delen av planområdets västra del sker idag mot 
befintlig ängs- och jordbruksmark, väster om området. Avvattning av jordbruksmarken sker via 
åkerdränering och låglänt terräng mot befintligt vägdike, längs Granbäcksvägen, med rinnväg 
norrut. Diket korsar Granbäcksvägen via vägtrumma, dimension 1 600 mm. För vidare 
avledning via dike väster ut mot recipient Byälven. Sydvästra spetsen av planområdet 
avvattnas söderut mot Säffle tätort och ansluter till befintligt dagvattenledningsnät. Den 
nordöstra delen avvattnas mot vägdiket norrut, längs med väg 175. Vidare avledning sker via 
tidigare nämnt dike, korsar Granbäcksvägen via trumma för vidare avledning mot Byälven. Den 
sydöstra delen av planområdet avvattnas idag söderut mot fastighet Spiran 3 och avleds via ett 
dike mot nordost med anslutning till vägdiket, längs med väg 175. Del av den sydöstra delen av 
planområdet avvattnas även direkt mot vägdiket längs med väg 175. Diket ansluter sedan till 
befintligt dagvattenledningsnät med släppunkt i skogsområdet nordost om planområdet och 
väg 175. Skogsområdet avvattnas norrut mot befintlig åkermark med avledande åkerdike och 
efterliggande dike mot Byälven.  
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Figur 2 Orienteringskarta för befintlig avrinning.  

 

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 som tillhör delavrinningsområdet Övre Säffle och 
mätstation SE656069-133501. Nuvarande ekologisk och kemisk status klassas som Måttlig 
respektive Uppnår ej god status1. Miljökvalitetsnormen har satts till ett kvalitetskrav på God 
ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med undantag för mindre stränga krav 
vad gäller föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som 
bedöms överskrida gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Det ekologiska kvalitetskravet 
motiveras främst av problem inom områdena fisk, konnektivitet, flödesreglering samt 
morfologiska förändringar, det vill säga bristande vandringsvägar för fiskliv, erosion till följd av 
ökad flödesenergi och förändrad ekologisk status i sin helhet till följd av fysisk förändring. 
Kemiskt kvalitetskrav motiveras av ”sämst styr”-principen av alla prioriterade ämnen, främst 
påvisas kvicksilverhalten i fisk överstiga rekommenderade gränsvärden.  

 
1 VISS Vatteninformationssystem Sverige(u.å.). Byälven ns Harefjorden. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30451822 [2021-08-12] 
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3 Framtida situation 
Planförslaget innefattar utrymme för fem delområden (se figur 3) med gemensamt anslutande 
gata mot Kronvägen i väst och anslutande gång- och cykelväg mot öst, längs med väg 175. 
Planområdet omfattas av ytorna som presenteras i tabell 1. Nuvarande avrinning sker från 
skogsmark och bedöms ha en avrinningskoefficient på 0,1 utefter Svenskt Vattens publikation 
P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Framtida förhållanden bedöms till en 
avrinningskoefficient på 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt med industriområde.  

Planområdets placering i utkant av Säffle tätort antas motsvara det P110 anger som ”gles 
bostadsbebyggelse” och ska vid dimensionering av nya dagvattensystem klara minimikrav för 
återkomsttid med trycklinje i marknivå, 10 år, samt återkomsttid för regn vid fylld ledning, 2 år. 
Varaktighet 10 min samt klimatpåslag om 25 %.    

 

 

Figur 3 Indelning av avrinningsytor från detaljplanområdet.  

 

Tabell 1 Detaljplanens yta indelad i delområden.  

Område Yta  
1 9 500 m2 

2 11 000 m2 

3 12 000 m2 

4 10 000 m2 

5 5 500 m2 

Lokalgata 1 400 m2 

GC 1 000 m2 
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4 Föroreningspåverkan 
För uppskattning av framtida föroreningsbelastning från planområdet, till följd av förändrad 
markanvändning, har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts. Förväntade 
föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen som kan 
komma att påverka uppsatt MKN för recipient Byälven. För beräkning av utgående mängder 
och föroreningshalter används medelvärde från SMHI med årsnederbörd på c:a 700 mm. 
Kommunen önskar skapa utrymme för etableringar motsvarande icke-störande 
industri/verksamheter inom området. En framtida dagvattenbelastning till Byälven bedöms 
komma från en markanvändning motsvarande ett lättare industriområde, samt det 
gemensamma gatuområdet. Utgående föroreningshalter för befintlig situation och 
exploaterad markanvändning presenteras i tabell 2. Utgående mängder presenteras i tabell 3. 
Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden varierar kraftigt beroende på 
markanvändning, materialval och platsers specifika förutsättningar.  

Säffle kommun saknar i dagsläget egna styrdokument och förhåller sig därmed till 
Riktvärdesgruppens riktlinjer. Dessa presenteras i tabell 2. Förväntade utloppshalter från 
exploaterad markanvändning överstiger 5 av 12 riktvärden. 2 av 12 utloppshalter hamnar på 
gränsen. I jämförelse med andra industriverksamheters utsläppssiffror från år 2020 som Nordic 
paper Seffle och Schäfer Ytbehandling i Säffle (se tabell 3), med Byälven som recipient, 
konstateras att påverkan från exploaterat område hamnar betydligt lägre.  

 

Tabell 2 Föroreningshalter från befintlig respektive exploaterad markanvändning i jämförelse med framtagna 
riktvärden från Stockholms län.  

 Befintlig  
situation 

(skogsmark) 

Exploaterad  
markanvändning 
(lättare industri/ 

kvartersmark) 

Exploaterad  
markanvändning 

(gatuområde) 

Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län 

Halt μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 17 292 119 250 

N 450 1 640 1 870 3 500 

Pb 6 25 3 15 

Cu 7 35 22 40 

Zn 15 214 13 150 

Cd 0,2 1 0,3 0,5 

Cr 4 10 7 25 

Ni 6 12 5 30 

Hg 0,01 0,06 0,1 0,1 

SS 34 000 80 000 46 000 100 000 

Olja 150 1 700 770 1 000 

BaP 0,01 0,1 0,01 0,1 
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Tabell 3 Föroreningsmängder från befintlig respektive exploaterad markanvändning.  

 Befintlig 
situation 

(skogsmark) 

Exploaterad  
markanvändning 

(kvartersmark + gatuområdet) 

 
Nordic paper Seffle AB2 

 
Schäfer Ytbehandling 

i Säffle AB3 

Mängd kg/år kg/år kg/år (2020) kg/år (2020) 

P 0,06 7,0 1 903  

N 1,6 40,7 14 640  

Pb 0,02 0,6   

Cu 0,02 0,8 16,4 1,2 

Zn 0,05 5,0 177,7 21,6 

Cd 0,001 0,03 0,41  

Cr 0,01 0,2 4,8 5,1 

Ni 0,02 0,3 21,1 1,6 

Hg 0,00004 0,001 0,134  

SS 120 1940   

Olja 0,5 40,9   

BaP 0,00004 0,003   

 

5 Förslag på framtida dagvattenhantering 
Avledning av dagvatten från det framtida planområdet föreslås ske mot nordväst, mot 

Byälven, för att inte belasta befintligt dagvattennät in mot Säffle tätort ytterligare (se förslag i 

BILAGA 1). Höjdsättning av framtida tomtytor föreslås utföras så att avledning av dagvatten, 

från respektive fastighet, inom planområdet kan ske via föreslagen dagvattenledning förlagd i 

framtida lokalgata. Med avseende på resulterande föroreningsberäkningar, med utloppshalter 

från exploaterad markanvändning överstigande angivna riktvärden, föreslås normalstora 

flöden alltid ledas via en våt damm inom delområde 5. Syftet är att rena dagvattnet och sänka 

nivåer av oönskade föroreningar till recipienten. Denna sammankopplas med en efterliggande 

torr damm. En ”bypass”-funktion föreslås anläggas vid inloppet till den våta dammen, för att 

större regnmängder ska kunna ledas förbi den våta dammen direkt till den torra dammen. 

Detta för att kraftigare flöden inte ska skölja med sig oönskade föroreningar från 

reningsanläggningen. Den torra dammen syftar till att fördröja dagvatten vid större 

regnmängder så att förändrad avrinningssituation minimerar påverkan på Byälven ytterligare. 

Nedströms mark önskas vara fortsatt brukbar, därmed föreslås avledning från den torra 

dammen ske via dagvattenledning med utlopp i Byälven.  

Med målet att uppnå uppsatt MKN för Byälven har behov av åtgärder främst påvisats vad 

gäller vandringsvägar för fiskliv, flödesreglering och morfologiska förhållanden längs älven. 

Med föreslagen princip av dagvattenhantering begränsas flödesbelastning till Byälven från 

framtida exploatering till att efterlikna naturlig avrinning som finns från befintligt 

skogsområde. Förändrad föroreningsbelastning från exploaterad yta hanteras via öppna 

dagvattenanläggningar med kombinerad rening i två steg. Exploatering bedöms utefter 

 
2 Naturvårdsverket (u.å.) Utsläpp i siffror. 
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3365 [2021-08-21] 
3 Naturvårdsverket (u.å.) Utsläpp i siffror. 
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3373 [2021-08-21] 
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beräknade utsläppsvärden och föreslagen dagvattenhantering inte medföra en betydande 

påverkan på Byälven för att uppnå uppsatt MKN för recipienten.       

 

5.1 Våt damm 
Dagvattenhantering från planområdet föreslås ske i två steg, med först en våt damm i syfte att 

rena normala regnflöden från anslutande ytor och ett andra steg, en torr damm, med kapacitet 

att fördröja större regnmängder.  

Antaganden och beräkningar för framtagandet av den våta dammens utformning har gjorts i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation Utformning och dimensionering av anläggningar för 

rening och flödeutjämning av dagvatten samt Vägverkets publikation Rening av vägdagvatten: 

Preliminära råd vid dimensionering av enklare reningsanläggningar.  

Dammen utformas med en permanent våt del, med konstant vattennivå, och en ovanliggande 

reglervolym. Reningen består dels av en sedimenterande process av partikulära föroreningar 

och kan med fördel anläggas med växtzoner vilket gynnar reningsprocessen från lösta 

föroreningar i dagvattnet. Förväntad reningsgrad av en våt damm anges i tabell 4. Generell 

reningsgrad finns endast tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som grovt 

uppskattade värden.   

 

Tabell 4 Generella reningsgrader - våt damm 

 Våt damm 

 % 

P 55 

N 35 

Cu 60 

Zn 60 

SS 80 

BaP 75 

     

Den permanenta vattenytan rekommenderas utgöra ungefär 1,5 % av den reducerade arean, 

3,5 ha, från avrinningsområdet vilket ger en yta om 530 m2. Permanent vattendjup bör ligga på 

minst 0,8 m inom de djupaste zonerna och maximalt 2 m.      

Reglervolymen föreslås dimensioneras utefter ”first-flush”-principen, vilket motsvarar de 

första 15 mm av ett regn, som med reducerad area ger en volym på 530 m3. Detta motiveras 

av att största delen av årligt transporterad föroreningsmängd kommer under mindre regn och 

deras avrinning. Avtappning rekommenderas dimensioneras så att tömningstiden av 

reglervolymen tar mellan 12–24 timmar. 

Ytbehov för föreslagen våt damm förutsätter en bottennivå på c:a +50,9, med omslutande 

släntlutning 1:3. Bräddnivå upp till +53, c:a 0,5 m under befintlig terräng, ger en totalt 

tillgänglig magasinsvolym på 1 130 m3. Föreslagen damm klarar även krav för rekommenderad 

permanent vattenyta, med ett permanent vattendjup upp till nivå c:a +51,9. 
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En ”bypass”-funktion anläggs vid dammens inlopp på nivå +53 för avledning av större 

regnmängder och dammen står full. Avledning sker då direkt till nedströms torr damm.   

 

5.2 Torr damm  
För att inte belasta befintliga dagvattensystem nedströms exploateringsområdet ytterligare 

föreslås en fördröjande damm innan avledning mot Byälven. Tillåten avtappning kan då 

begränsas till ett flöde på 5,8 l/s och ha. Vilket motsvarar befintlig avrinningssituation 

bestående av skogsmark. Dimensionerande regn bedöms till återkomsttid 10 år, varaktighet 10 

min och klimatpåslag om 25 %. Detta resulterar i ett magasinsbehov på 1 400 m3. 

Samfördröjning med dagvattenavrinning från intilliggande bostadsområde och anslutande 

dagvattensystem från Norra Rolfserudvägen, Jungmansgatan och Sjömansgatan ger ett 

magasinsbehov på 1 600 m3.  

Presenterad yta för föreslagen torr damm förutsätter en bottennivå på c:a +51,6 med 

släntutfall 1:2 mot befintlig terräng. Även den torra dammen bidrar med en viss renande effekt 

motsvarande generell reningsgrad presenterad i tabell 5. Generell reningsgrad finns endast 

tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som grovt uppskattade värden.   

 

Tabell 5 Generella reningsgrader – torr damm.  

 Torr damm 

 % 

P 10 

N 25 

Cu 30 

Zn 30 

SS 50 

BaP 30 

 

5.3 Skyfall 
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten vid skyfallssituationer inte rinner in i 

byggnaden eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt.  

Framtida gatuanslutning till Kronvägen kan skapa ett instängt område kring föreslagen våt 

damm. Dammen bör därmed vallas in och framtida gatuanslutning höjdsättas så att ytledes 

avrinning, då den våta dammen översvämmas, sker mot den torra dammen och ej belastar 

gatuområde och tomtmark söderut mot Säffle tätort.  

De gånger regnmängderna är så pass stora att den torra dammen översvämmas, bräddas 

dagvatten norrut med ytledes rinnväg längs låglänt terräng över åkermarken. Den framtida 

gång- och cykelvägen kommer verka som barriär mot tomtmark söderut.  

Skyfallsstråk bedöms inte påverka omkringliggande byggnader, se figur 4.    
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Figur 4 Skyfallsstråk 
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1. Objekt och uppdrag 

1.1 Allmänt 
Ramboll Sweden AB har på uppdrag av SBK Värmland AB utfört en 

sammanställning av befintligt geotekniskt underlag samt genomfört ett platsbesök 

för ny detaljplan för industriverksamhet inom Säffle 5:17 mfl, Säffle. Föreliggande 

utredning utgör underlag till ny detaljplan.  

1.2 Områdesbeskrivning 
Aktuellt område ligger strax nordost om Säffle (se Figur 1), norr om E45 och 

består av kuperat skogslandskap som angränsar mot väg i öster, befintligt 

industriområde i söder och åkermark i väster/norr.  

 

 

Figur 1 Aktuellt område visas här ungefärligt (urklipp ur Plan-PM, Säffle kommun). 

2. Underlag  

Av beställaren har följande underlag tillhandahållits: 

- Plan PM_Industri Kronvägen norra 2020-05-07, Säffle kommun 

Kartunderlag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) har studerats och 

inarbetats i föreliggande handling.  

3. Planerad byggnation 

Inom aktuellt område planeras nya tomter för industrier och lokalgata, se Figur 2. 

Uppgifter såsom placering av nya byggnader och ny väg, nivå på färdigt golv och 

mark föreligger ej för dagen.  
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Figur 2 ”Ideskiss planområde”, ur Plan-PM 

4. Befintliga förhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Inom området finns en höjdskillnad på c:a 5 m mellan lägsta och högsta punkt 

vilka bedöms påträffas i områdets nordvästra respektive sydöstra del. Området 

utgörs av skog och terrängen är varierande plan och kuperad.  

5. Platsbesök 

5.1 Generellt 
Geotekniker Charlotta Jonsson och Charlotte Andersson har utfört platsbesök i 

september 2020. Här redovisade fotografier och dess ungefärliga läge framgår av 

Figur 3.  

Inom området påträffades ställvis jord av organiskt material. De två torvområden 

som påträffades finns i norra samt nordöstra delen av området. Dessa 

undersöktes med manuell sticksond. Torvens mäktighet överskred ej c:a 0,5 m.  
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Figur 3 Karta enligt Figur 2 med ungefärlig markering för fotografier.  

5.2 Fotografier 

 

Foto 1 Områdets södra del (A). Berg i dagen förekommer t h i bild. (Fotografiet är 
taget strax utanför områdesgränsen, vid södra hörnet av tomt 3.)  
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Foto 2 Nord - nordvästra delen (B). 

Foto 3 Nord - nordöstra delen (C).  
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Foto 4 Nordöstra delen, vid väg 175 (D).  

 

 

Foto 5 Sydöstra delen och områdets högsta punkt, befintliga industrier skymtas i 

bakgrunden (E).  
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Foto 6 Kalhygge utanför områdets sydöstra del, som angränsar mot befintlig 

exploatering (F).  

6. Sammanställning av SGU:s kartunderlag 

6.1 Tolkade jordlager- och jorddjupsförhållanden  
Området utgörs av tunt eller osammanhängande ytlager av morän med block på 

berg, se Figur 4. Uppskattat jorddjup är i huvudsak c:a 0–1 m, se Figur 5.   

I områdets norra - nordöstra del samt sydvästra del ökar jorddjupet till c:a 1–3 m 

respektive c:a 3–5 m och jorden utgörs ytligt av lera – silt.  

Förutsättningar för ras och skred föreligger ej i området, se Figur 6.  
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Figur 4 Jordartskarta, SGU (Aktuellt område har markerats ungefärligt) 

 
Figur 5 Jorddjupskarta, SGU (Aktuellt område har markerats ungefärligt) 

 
Figur 6 Förutsättningar för ras- och skred, SGU (Aktuellt område har markerats 
ungefärligt) 
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7. Slutsatser och rekommendationer  

7.1 Allmänt 
Platsbesök bekräftar okulärt SGU:s underlag.  

Här angivna rekommendationer ska bekräftas alternativt revideras då uppgifter på 

följande föreligger 

- placering av byggnader och väg i plan 

- typ av konstruktion  

- färdig golvnivå  

- nivå på markyta  

- nivå på ny väg 

Fältgeoteknisk undersökning rekommenderas då framförallt utmed områdets 

västra sida samt i läge för ny väg och nya byggnader (gäller de som ej placeras 

inom exempelvis område av berg i dagen). 

7.2 Stabilitet – generellt  
Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredsställande inom 

området. Lokala avvikelser kan förekomma.  

Idag finns områdets högsta punkt i sydöstra delen och marken sluttar mot 

befintlig exploatering i sydöst. Beakta dock att om markytan utanför, men 

angränsande till aktuellt område, förändras och avsänks kan det ha negativ 

påverkan på markstabiliteten inom området vilket i så fall bör kontrolleras av 

geoteknisk sakkunnig.  

7.3 Sättningar – generellt  
I de delar av området där jorden utgörs av ej sättningskänslig jord som tunt 

jordtäcke på berg och morän med inget till ringa jorddjup kan försumbara 

sättningar förväntas uppstå vid tillkommande last.  

Där sättningskänslig jord förekommer kan kompensationsgrundläggning bli 

aktuell. För ett helt sättningsfritt utförande erfordras djupgrundläggning.  

7.4 Grundläggning – generellt  
Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt inom fastmarksområden 

med bibehållen nivå på markyta.  

Där jorddjupet ökar och sättningskänslig jord förekommer kan djupgrundläggning 

bli aktuellt.  
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Säffle kommun ska upprätta en ny detaljplan för området Kronvägen Norra i Säffle. Syftet med 
planen är att pröva möjligheten för industri/verksamhetsändamål inom området. Planområdet ligger 
utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. I anslutning till 
planområdet ligger även ett befintligt industriområde som inte har bedömts påverka planområdet ur 
risksynpunkt. Transporter till och från planområdet bedöms inte påverka bostäder i områdets närhet. 

Länsstyrelsen i Värmland använder sig av den vägledning för planläggning intill transportleder för 
farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Enligt denna vägledning ska en 
riskhanteringsprocess genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled.  

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. Riskanalysen 
ska utgöra underlag för den nya detaljplanen. 

I en inledande kvalitativ riskanalys identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter 
av farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

För att hantera identifierade risker ges nedanstående förslag på åtgärder för att minska konse-
kvenserna av en eventuell olycka. Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är 
upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan 
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

• Ny bebyggelse placeras minst 20 meter från väg 175 (närmaste vägkant).  

• Obebyggda ytor inom 30 meter från väg 175 planeras så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

• Byggnader som placeras inom 30 meter (från närmaste vägkant) från väg 175 och som vetter 
direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse utformas med följande åtgärder: 

- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en utrymningsväg 
som mynnar på motsatta sidan, bort från vägen. 

- Friskluftsintag placeras på motsatta sidan, bort från vägen, alternativt placeras på tak. 

- Byggnader utförs med fasadåtgärder som förhindrar brandspridning in i byggnaden 
under 30 minuter. Åtgärderna behöver verifieras med strålningsberäkningar i samband 
med byggnadsutformning med hänsyn till avstånd och övriga förutsättningar. 

Om rekommenderade åtgärder och restriktioner följs bedöms ingen fördjupad analys vara 
nödvändig. Observera att vid annan markanvändning än den planerade enligt ovan, som t.ex. innebär 
en högre personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker 
kopplade till farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis bostäder, vård eller hotell.
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Säffle kommun ska upprätta en ny detaljplan för området Kronvägen Norra i Säffle. Syftet med 
planen är att pröva möjligheten för industri/verksamhetsändamål inom området. Planområdet ligger 
utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. I anslutning till 
planområdet ligger även ett befintligt industriområde. Med anledning av närheten till riskkällorna 
ställs krav på att dessa analyseras i planprocessen. 

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

 
Uppdraget omfattar framtagande av en övergripande riskanalys som underlag för den fortsatta 
planeringen av området. Riskanalysen ska utvärdera omfattningen av den risk som väg 175 kan 
innebära för den planerade bebyggelsen. Även risker förknippade med närliggande verksamheter 
samt transporter till och från området kommer att utvärderas. 

Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa 
för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till 
långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen. 

 
Plan-PM, detaljplan för Kronvägen Norra, Säffle kommun, daterat 2020-05-07 [2] 

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som 
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 
2 bekräftar kontrollen. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av 
olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Länsstyrelsen i Värmland använder sig av den vägledning för planläggning intill transportleder för 
farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen i Dalarnas län [1]. Enligt denna vägledning ska en 
riskhanteringsprocess genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled. 
Samma förutsättningar gäller för väg och järnväg. 

I vägledningen presenteras rekommenderade skyddsavstånd till olika markanvändning,  
se Figur 1.1. Uppfyller man dessa avstånd behövs normalt ingen särskild riskhantering. 
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Figur 1.1. Markanvändning som normalt kan planeras utan särskild riskhantering. Avstånden gäller från väg- 
och rälskant [1]. 

Om skyddsavstånden enligt Figur 1.1 inte kan hållas kan det krävas särskilda skyddsåtgärder för att 
skydda människor som vistas inom riskområdet. För att utreda detta behöver en riskanalys utföras. 

 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 
avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första hand 
hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. Exempelvis så ger 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för hantering av olika 
brandfarliga och explosiva ämnen. 

Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av särskilt intresse 
i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga 
verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är ålagda att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och 
påverkan på närområdet. 
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Området norr om Kronvägen omfattar idag ingen bebyggelse men angränsar till ett större 
verksamhetsområde innehållande industri, detaljhandel, service och lagerhandel för skrymmande 
varor. Läget invid väg 175 (Arvikavägen) gör området attraktivt för utveckling då goda 
kommunikationer och skyltlägen finns.  

Cirka 150 meter sydväst om planområdet ligger ett större bostadsområde och i nordväst finns en 
mindre gårdsbildning (Rolfserudstorp), se figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Planområdets läge norr om Kronvägen samt omgivande bebyggelse (Källa: Hitta.se). 

 

Planområde Järnvägen 
(Vänerbanan)  

Befintligt 
verksamhetsområde 

Bostadsområde  

Väg 175 
(Arvikavägen)  
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För området finns en gällande detaljplan som omfattar de södra delarna av planområdet (Detaljplan 
för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2). 
Markanvändningen i denna detaljplan är betecknad som ”industri med verksamhet som inte kräver 
ett större skyddsavstånd än 200 meter” (J1). 

 

Figur 2.2. Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde söder om planområdet. 

 
Planförslaget föreslås möjliggöra för utveckling av icke störande industri/verksamheter inom 
området i syfte att skapa planberedskap för industrimark i kommunen. Planförslaget bedöms 
preliminärt kunna skapa cirka 40 000 kvm kvartersmark för industri-/verksamhetsändamål, se figur 
2.3. Definitionen på markanvändning industri (J) respektive verksamheter (Z) anges i 
planbestämmelsekatalogen på Boverkets hemsida [3]: 

Användningsbestämmelse J (industri) 

Användning industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i användningen. 

Användningsbestämmelse Z (verksamheter) 

Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande 
försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten ingår i användningen. 

Trafik till och från området kommer enligt planförslaget att matas via Kronvägen som föreslås 
förlängas norrut enligt skissen i figur 2.3.  
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Figur 2.3. Idéskiss över planområdet norr om Kronvägen [2]. 

 

 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, verksamheter som 
hanterar farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med konsekvens för 
det aktuella området.  

Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger på ett sådant avstånd att Länsstyrelsens riktlinjer 
anger att de ska beaktas (inom 150 meter) eller om de utgör en farlig verksamhet som bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. Även transporter till och från området ska beaktas. 

För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering av hantering 
och/eller transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen.  

 

 
Planområdet ligger utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. 
Söder om planområdet ligger ett befintligt industriområde samt järnvägen (Vänerbanan). Avståndet 
till järnvägen överstiger dock 150 meter varför denna inte behöver hanteras vidare i analysen. 

Inom befintlig industrifastighet direkt norr om Kronvägen finns ett företag som tillverkar 
påbyggnader för transporter inom skogsnäringen. Företaget har inget tillstånd för att hantera 
brandfarliga eller explosiva varor. Detsamma gäller det företag som finns på fastigheten söder om 
Kronvägen som arbetar med fordonslackering. Avståndet till planområdet är 60 meter respektive 
150 meter.  

Resultatet av riskinventeringen redovisas i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Avstånd till planområde Kommentar 

Väg 175 (Arvikavägen) 0 m Primär transportled för farligt gods i 
planområdets direkta närhet. 

Befintligt industriområde 60 m Avstånd från planområdet till 
närmaste befintliga industrifastighet. 
Inga farliga verksamheter har 
identifierats och inga verksamheter 
inom 150 meter har tillstånd för att 
hantera brandfarliga eller explosiva 
varor. 

 

Verksamheterna inom befintligt industriområde bedöms inte påverka planområdet ur risksynpunkt. 
Riskkällan hanteras därför inte vidare i denna riskanalys. 

 
Enligt planförslaget föreslås Kronvägen förlängas norrut för att utgöra tillfartsväg till planområdet. I 
väst och sydväst om Kronvägen ligger bostadsområdet Rolfserud, se figur 2.1. Avståndet mellan 
Kronvägens förlängning och närmast belägna bostäder blir cirka 90 meter. Transporter med farligt 
gods kan komma att ske till området, men troligtvis i begränsad omfattning eftersom föreslagen 
markanvändning är icke störande industri/verksamheter. Med tanke på begränsat antal transporter 
och låg hastighet på Kronvägen bedöms olycksrisken sammantaget som låg. 

Avståndet mellan befintliga bostäder och Kronvägens förlängning anses vara betryggande ur 
risksynpunkt med avseende på transporter till och från området. Riskerna hanteras därför inte vidare 
i denna analys. 

 

 
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig 
själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och 
miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) 
utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser. 

I tabell 3.2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen. 

 
Väg 175 (Arvikavägen) är en regional väg mellan Säffle och Arvika. Infarten till området sker i 
korsningen väg 175/Kronvägen.  

Trafikverket genomför kontinuerliga trafikmätningar på väg 175. Den senaste trafikmätningen är från 
2017 och då uppgick årsmedeldygntrafiken (ÅDT) till 1329 fordon på den aktuella sträckan förbi 
planområdet. Andelen tung trafik var ca 14,7 % (196 tunga fordon/ÅDT). 

För att ta höjd för eventuell framtida ökning av trafiken har trafikmängden räknats upp enligt 
Trafikverkets prognos för person- och godstransporter. Enligt basprognosen för 2040 räknas 
trafikmängden upp med 1,0 % per år för persontrafik [3] och 1,65 % per år för godstrafik [4], vilket 
ger ett trafikflöde på cirka 1700 fordon per dygn år 2040, varav 290 lastbilar. 

Väg 175 är rekommenderad som primär väg för transporter av farligt gods och det finns inga 
restriktioner för olika farligt godsklasser. Teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett samtliga 
farligt godsklasser passera förbi det aktuella planområdet.  
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Vilka farliga ämnen som transporteras på vägen och i vilken mängd finns det i dagsläget ingen samlad 
information om. För den aktuella vägsträckan uppskattas därför antalet farligt godstransporter i dag 
utifrån nationell statistik. Det antas grovt från förutsättningen att trafiken motsvarar det nationella 
genomsnittet avseende andelen av tung trafik som utgör farligt gods. 

Trafikanalys, som bland annat ansvarar för statistik inom området vägtrafik, upprättar årliga statistik-
rapporter över den totala lastbilstrafiken, inkl. farligt gods, på Sveriges vägar. Utifrån statistik över 
transporterade godsmängder farligt gods i under perioden 2015-2019 [5] så beräknas farligt gods 
utgöra ca 2,5-3 % av de totala transporterade godsmängderna. Om man istället studerar antalet 
transporter farligt gods så uppskattas farligt godstransporterna i genomsnitt utgöra ca 1-1,5 % av det 
totala antalet lastbilstransporter på svenska vägar.  

För den studerade sträckan av väg 175 så skulle detta motsvara cirka 860 farligt godstransporter per 
år (365 x 0,012 x 196 tunga fordon per dygn) idag och cirka 1250 transporter per år för prognosåret 
2040 (365 x 0,012 x 286 tunga fordon per dygn). Även fördelningen mellan respektive farligt 
godsklass utgår från Trafikanalys nationella statistik. Detta antas gälla både idag och för prognosåret 
2040. I Tabell 3.2 redovisas det totala antalet farligt godstransporter på väg 175 samt fördelningen 
mellan respektive farligt godsklass utifrån den nationella statistiken 2015-2019. 

Tabell 3.2. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S [6] samt ämnesklassens andel av det totala antalet 
farligt godstransporter i Sverige, uppskattat utifrån nationell statistik från Trafikanalys [5]. Antal transporter på 
väg 175 är därefter beräknat för år 2017 respektive prognosåret 2040. 

Klass Ämne Beskrivning Andel Antal 2017 Antal 2040 

1 Explosiva ämnen 
Sprängämnen, tändmedel, ammunition, 
krut, fyrverkerier etc. 

1,4% 12 18 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol 
etc.) 

2.2. Icke brandfarliga, icke giftiga gaser 
(kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, 
svaveldioxid etc.) 

20,1% 173 251 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel och industrikemikalier etc. 

52,9% 454 662 

4 
Brandfarliga fasta 
ämnen m.m. 

Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor 
etc. 

2,6% 22 33 

5 
Oxiderande ämnen 
och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat 
etc. 

2,9% 25 36 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

8,3% 71 104 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras 
vanligen i mycket små mängder. 

0,1% 1 1 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, 
kaliumhydroxid (lut) etc. 

7,4% 64 93 

9 Övriga farliga ämnen 
Gödningsämnen, asbest, magnetiska 
material etc. 

4,5% 39 56 

 Totalt   860 1253 
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Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka människor 
inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig konsekvens 
av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa. 
Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan inträffa över huvudtaget, d.v.s. 
om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att den identifierade olycksrisken ska 
finnas. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en sammanvägd 
bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom aktuellt planområde. 
Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser och/eller låg sannolikhet ej anses påverka 
risknivån inom planområdet bedöms vara acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera 
vidare i en fördjupad analys. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är olycka vid transporter av farligt gods på väg 175 
som kan medföra möjlig konsekvens för det aktuella planområdet. 

 
Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån ADR-S [6]. 

I Tabell 4.1 nedan görs en övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass och 
vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 4.1. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive ADR -klass. 

Klass Konsekvensbeskrivning 

1. Explosiva ämnen Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora mängder 
(> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid mängder under 1 ton. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och kaststycken. 
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2. Gaser Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter. 

3. Brandfarliga vätskor Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40 m. 

4. Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

5. Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med 
konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6. Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7. Radioaktiva ämnen Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

8. Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9. Övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta att 
beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella planområdet: 
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• Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 

• Klass 2.1. Brännbara gaser 

• Klass 2.3. Giftiga gaser 

• Klass 3. Brandfarliga vätskor 

• Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

För övriga ämnen är skadeområdet begränsat till det direkta området kring olyckan och bedöms inte 
innebära någon påverkan på det aktuella planområdet. I avsnitten nedan redovisas separata 
bedömningar för respektive farligt godsklass.  

En olycka med transport av vissa typer av explosivämnen kan leda till mycket omfattande explosioner 
antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. Konsekvenserna 
av olyckan är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur beror av hur mycket 
explosivämne som transporteras. Den maximala transportmängden på väg är 16 ton massexplosivt 
ämne. Andelen transporter som rymmer maximala transportmängder bedöms dock generellt vara 
mycket begränsad. 

Enligt Tabell 3.2 utgör antalet transporter med explosivämnen en väldigt begränsad andel av det 
totala antalet farligt godstransporter. Det gällande regelverket ADR-S [6] anger dessutom detaljerade 
och omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras vid transport för att 
reducera sannolikheten för explosion. Utifrån detta bedöms sannolikheten för att en explosion ska 
inträffa på väg 175 vara mycket låg. 

Med hänsyn till den mycket låga sannolikheten så bedöms olycka med explosivämnen, trots 
potentiellt stora konsekvenser, innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda risknivån inom 
planområdet. 

De åtgärder som krävs för att begränsa konsekvenserna vid en stor explosion omfattar antingen 
mycket stora skyddsavstånd alternativt omfattande byggnadstekniska åtgärder med kraftig 
förstärkning av bärande konstruktioner m.m. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner för bebyggelse inom det studerade området. En fördjupad 
analys av olycksrisken behöver inte genomföras. 

En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och antänds (antingen genom tryck eller 
när den har spridits bort från utsläppskällan) eller att en gastank utsätts för utvändig brand vilket 
hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger tanken. Beroende på utsläpps- och 
antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan variera. Vid stora utsläpp kan skadeområdena 
överstiga 100-200 meter. Konsekvensen består främst i en hög värmestrålning mot omgivningen. 
Oskyddade personer utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan även leda till 
omfattande brandspridning till kringliggande bebyggelse. I värsta fall kan en explosion uppstå. 

Enligt Tabell 3.2 kan cirka 20 procent av farligt godstransporterna utgöra gastransporter. Normalt 
utgör brännbara gaser en relativt stor andel av det totala antalet gastransporter.  

Med hänsyn till konsekvensområden för större skadescenarier med brännbar gas så uppskattas dessa 
olyckor få en relativt stor påverkan på risknivån inom planområdet. De åtgärder som krävs för att 
begränsa konsekvenserna av större olyckor med brännbar gas omfattar antingen stora skyddsavstånd 
alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av gaser eller brand in i 
byggnaderna samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även vid en olycka på vägen. 

Åtgärder till följd av olyckor med brännbar gas bedöms rimliga att vidta, se vidare avsnitt 5. Att 
tillräckligt skydd erhålls bedöms inte behöva verifieras i en fördjupad riskanalys.  
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Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli farlig. Den är farlig så snart den 
läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande ha dödliga 
koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus skadas eller 
omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet.  

Även giftiga gaser transporteras trycksatta i tankar vilket innebär att sannolikheten för utsläpp vid en 
olycka minskar. 

Andelen gastransporter som rymmer giftig gas är generellt mycket lågt. I den kartläggning som 
utfördes av MSB i september 2006 [7] redovisas mycket begränsade transportmängder av klass 2.3 
på samtliga svenska vägar med undantag för specifika vägar där mängderna kan bli relativt 
omfattande.  

Sannolikheten för ett utsläpp av giftig gas på väg 175 bedöms vara extremt låg med tanke på fåtal 
transporter. Trots potentiella stora konsekvenser så bedöms olycksscenariot innebära ett mycket 
litet bidrag till den sammanvägda risknivån. De åtgärder som kan vidtas för att begränsa 
konsekvenserna av olyckor med giftig gas omfattar antingen stora skyddsavstånd alternativt 
byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av gaser in i byggnaderna. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte vara rimligt att vidta 
specifika byggnadstekniska åtgärder för giftig gas för planerad bebyggelse inom det studerade 
området. Vissa åtgärder som skydd mot brännbara gaser ger dock även ett skydd mot giftiga gaser, 
se vidare avsnitt 5. Att tillräckligt skydd erhålls bedöms inte behöva verifieras i en fördjupad 
riskanalys. 

Brandfarliga vätskor utgör en stor andel av det totala antalet transporter av farligt gods på Sveriges 
vägar, drygt 50 % enligt tabell 3.2. En stor del av transporterna utgörs av tankbilar med drivmedel till 
bensinstationer m.m. 

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning drabbar 
omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller brandspridning in i 
byggnader. Allvarliga konsekvenser kan normalt uppkomma inom maximalt 30-40 meter från 
olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen, dvs. omgivningen ligger 
på samma nivå som, eller lägre än, vägen. 

De åtgärder som kan vidtas för att begränsa konsekvenserna omfattar antingen skyddsavstånd 
alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av brand in i byggnaderna 
samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även vid en olycka på vägen. 

En stor andel (drygt hälften) av det totala antalet transporter av farligt gods består av transporter av 
brandfarliga vätskor. Trots att antalet totala transporter på väg 175 är relativt få så behöver 
riskbidraget från denna olyckstyp beaktas i nära anslutning till vägen (30-40 meter). 

En dikesren löper längs med vägen vilken kan, om den behålls, bidra till att begränsa utbredningen av 
utsläppet och ge viss reducering av skadeområdet.  

Åtgärder till följd av olyckor med brandfarlig vätska bedöms rimliga att vidta för bebyggelse inom 30 
meter från väg 175.  

Vid avstånd över 30 meter från vägen bedöms riskbidraget vara så lågt att det inte är rimligt att vidta 
specifika byggnadstekniska åtgärder som skydd mot olycka med brandfarliga vätskor vid 
markanvändningen industri/verksamhetsändamål.  
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En olycka med utsläpp av oxiderande ämnen eller organiska peroxider leder normalt inte till något 
följdscenario som innebär allvarliga personskador. Det finns dock ämnen inom denna farligt 
godsklass som, om de kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja, 
etc.), kan leda till självantändning. Blandningen kan till och med innebära ett explosionsartat 
brandförlopp som liknar en stor massexplosion. 

Transporter av klass 5 utgör troligtvis en begränsad andel (< 5 %) av det totala antalet farligt 
godstransporter på väg 175. Vidare så är det en mycket begränsad andel av ämnen ur denna klass 
som kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp. Majoriteten av dessa ämnen är inte tillåtna 
att transportera på väg utan att man t.ex. stabiliserar ämnet för att minska reaktionsbenägenheten 
[6]. 

Olycka med oxiderande ämnen eller organiska peroxider bedöms utifrån ovanstående beskrivning 
innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda risknivån utmed väg 175. De åtgärder som 
krävs för att begränsa konsekvenserna motsvarar de som redovisas för explosivämnen. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner till följd av olycka med oxiderande ämnen och organiska 
peroxider för bebyggelse inom det studerade området. En fördjupad analys av olycksrisken behöver 
inte genomföras. 

 
I den inledande riskanalysen identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

Observera att vid annan markanvändning än den planerade enligt ovan, som t.ex. innebär en högre 
personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker kopplade till 
farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis handel, bostäder, vård eller 
hotell.

 

 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang redovisas nedan bedömningar i rimligheten att 
vidta olika typer av säkerhetshöjande åtgärder för markanvändningen industri/verksamhetsändamål. 

Vid lokalisering av ny bebyggelse bör man alltid sträva efter att placera bebyggelsen på ett tillräckligt 
stort avstånd från eventuella störningskällor. En zonindelning där mer känslig verksamhet placeras 
”skyddad” bakom mindre känslig verksamhet är ett vanligt sätt att hantera risken på. I det aktuella 
planförslaget skulle det innebära att industribebyggelse (J) placeras närmast vägen medan 
verksamheter (Z) placeras längre ifrån. Även obebyggda ytor i närheten av en riskkälla behöver 
utformas med hänsyn tagen till riskpåverkan. 

De riktlinjer avseende skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Värmland har som vägledning redovisas i 
avsnitt 1.6.1. Dessa bör användas som riktvärden för placering av verksamheter. Vid bebyggelse som 
inte uppfyller de rekommenderade skyddsavstånden kan kompletterande byggnadstekniska åtgärder 
behöva vidtas. Omfattningen av åtgärderna är beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids 
samt vilka olycksrisker som behöver beaktas. Syftet med åtgärderna är att reducera det 
”nettotillskott” av oönskade händelser som avsteget medför i förhållande till om riktlinjerna skulle 
följas. 
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Åtgärdernas omfattning behöver dock diskuteras, då risknivån innebär att åtgärder som syftar till att 
reducera risker förknippade med transporter av farligt gods enbart ska vidtas i den mån som de 
bedöms vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv. Åtgärdernas kostnader ska med andra ord 
ställas i jämförelse med deras riskreducerande effekt. 

 
Utifrån riktlinjerna bedöms inga åtgärder vara nödvändiga att vidta på avstånd över 30 meter för den 
aktuella markanvändningen som avser industri/verksamhetsändamål. Om bebyggelse planeras inom 
30 meter från väg 175 bör konsekvensreducerande åtgärder vidtas. Det rekommenderas att 
industribebyggelse (J) placeras i området närmast vägen, medan verksamheter (Z) placeras längre 
ifrån.

Sammantaget utifrån beskrivningarna i avsnitt 4.2.14.2.1 bedöms nettotillskottet som avsteget från 
rekommenderade skyddsavstånd innebär vara begränsat. För olycksrisker med explosiva ämnen och 
giftiga gaser beror detta på de mycket begränsade transportmängderna på väg 175. De olyckor som 
behöver hanteras är i första hand olyckor med brännbara gaser samt olyckor med brandfarliga 
vätskor. 

För att skydda mot eventuell avåkning av tungt fordon samt akuta konsekvenser i samband med 
olycka med brandfarlig gas/vätska bör ett bebyggelsefritt avstånd på minst 20 meter hållas.  

Utifrån gällande förutsättningar bör ett avstånd på 20 meter hållas till ny bebyggelse. Inom 30 meter 
från väg 175 ska dessutom kompletterande åtgärder vidtas för bebyggelse för 
industri/verksamhetsändamål.  

 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till den 
förhöjda risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällan. Detta 
område bör inte utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på sådana 
ytor/verksamheter är utegym, uteserveringar, lekparker och liknande. 

Detta innebär för aktuellt planområde att obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från väg 175 inte 
ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Markparkering etc. som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse kan godtas inom dessa ytor. 

 
Om bebyggelse planeras närmare än 30 meter från väg 175 behöver konsekvensreducerande 
åtgärder vidtas. Enligt avsnitt 4.3 är det framför allt olycksrisken med transport av brandfarlig vätska 
och brännbar gas som behöver beaktas.  

Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga externa 
olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så att utrymning 
kan ske tillfredställande även vid en olycka vid närliggande riskkälla. 

Ny bebyggelse inom 30 meter som vetter direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse ska 
därför utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar på den motsatta sidan, bort från 
riskkällan. Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt 
ta hänsyn till människors benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Om huvudentréer 
skulle planeras mot riskkällan så är det viktigt att utrymningsvägarna bort från riskkällan är mycket 
lätta att identifiera och nyttja. 

För att begränsa risken för att brandgaser samt brännbara och giftiga gaser tar sig in i byggnader 
inom 30 meter från vägen ska ventilationssystem utformas så att friskluftsintag för lokaler där 
personer vistas stadigvarande placeras på den motsatta sidan, bort från vägen, alternativt på tak. 
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För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas eller brandfarlig vätska) sprider 
sig in i byggnader nära riskkällan innan människor hunnit utrymma kan fasader på byggnader som 
vetter mot riskkällan utföras i material som förhindrar brandspridning in i byggnaden under den tid 
det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter för att 
säkerställa utrymningen. Hur omfattande kraven behöver vara för att erhålla skydd mot 
brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla. Nivåskillnader och 
framförliggande bebyggelse och barriärer behöver också beaktas. 

Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller 
även fönster och glaspartier. Exempelvis kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar under 
hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

Detta innebär att bebyggelse för industri/verksamhetsändamål inom 30 meter från väg 175 ska 
utformas med möjlighet att utrymma bort från vägen samt förses med ventilationstekniska åtgärder. 
Detta gäller hela byggnaden även om bara en del ligger inom 30 meter från vägen.  

Fasader på bebyggelse inom 30 meter som vetter direkt mot väg 175 ska utföras så att risk för 
brandspridning in i byggnaden begränsas under minst 30 minuter. Detta ska anges som ett 
funktionskrav i detaljplanen och utformningen ska verifieras utifrån strålningsberäkningar 
(dimensionerande scenario: olycka med brandfarlig vätska) i samband med bygglov när 
byggnaden/byggnadernas utformning och avstånd till vägen är känd. 

 
För ny bebyggelse avsedd för industri/verksamheter inom planområdet rekommenderas att följande 
restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ny bebyggelse placeras minst 20 meter från väg 175 (närmaste vägkant).  

• Obebyggda ytor inom 30 meter från väg 175 planeras så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

• Byggnader som placeras inom 30 meter (från närmaste vägkant) från väg 175 och som vetter 
direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse utformas med följande åtgärder: 

- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en utrymningsväg 
som mynnar på motsatta sidan, bort från vägen. 

- Friskluftsintag placeras på motsatta sidan, bort från vägen, alternativt placeras på tak. 

- Byggnader utförs med fasadåtgärder som förhindrar brandspridning in i byggnaden 
under 30 minuter. Åtgärderna behöver verifieras med strålningsberäkningar i samband 
med byggnadsutformning med hänsyn till avstånd och övriga förutsättningar. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och att det är upp till kommunen att ta 
beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). Vid 
formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i åtgärden bevakas och får ett juridiskt 
skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik eller ett specifikt material eftersom det 
kan dröja flera år innan planen realiseras. 
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Planområdet Kronvägen norra i Säffle ligger utmed väg 175 som är rekommenderad transportled för 
farligt gods. En ny detaljplan ska tas fram med planerad markanvändning för 
industri/verksamhetsändamål. I anslutning till planområdet ligger ett befintligt industriområde som 
inte har bedömts påverka planområdet ur risksynpunkt. Enligt planförslaget föreslås Kronvägen 
förlängas norrut för att utgöra tillfartsväg till planområdet. Transporter till och från planområdet 
bedöms inte påverka bostäder i områdets närhet. 

I den inledande riskanalysen identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

Med anledning av den något förhöjda risknivån samt avsteg från Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd föreslås att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i syfte att reducera ”nettotillskottet” av 
oönskade händelser som avsteget medför. 

I avsnitt 5.5 redovisas de åtgärder som rekommenderas vid föreslagen markanvändning inom 
planområdet. För att säkerställa att åtgärderna vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i kommande detaljplan. Om rekommenderade åtgärder och restriktioner följs 
bedöms ingen fördjupad analys vara nödvändig. 

Observera att vid annan markanvändning än den planerade, som t.ex. innebär en högre 
personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker kopplade till 
farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis handel, bostäder, vård eller 
hotell.

Ovanstående åtgärder utgör endast en rekommendation och det är i slutändan upp till kommunen 
att ta beslut om eventuella åtgärder. 
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Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Norra Kronvägen 
(Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37).  
 
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan 
för utökning av befintligt industriområde vid Kronvägens förlängning och 
väg 175.  
 
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Säffle stad och omfattas 
av ovannämnda fastigheter: 5:17, 5:16, 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 ägs av 
Säffle kommun medan Säffle 5:37 är privatägt.  

Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning 
till befintligt industriområde.  

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön, 
varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte 
krävs.  

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 
då planen inte är helt förenlig med kommunens fördjupning av 
översiktsplanen.  

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 9 maj till och med 3 juni 2022. Planen har under 
samrådet funnits tillgänglig för påsyn vid Miljö- och byggförvaltningen, 
Järnvägsgatan 9.  

 

Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna 
bidra med ytterligare kunskap om området samt ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Under samrådstiden har 6 yttranden inkommit. 

Efter plansamrådet och inkomna synpunkter har revideringar skett genom 
bland annat justering av E-områden, dagvattendammar, ny 
utformningsbestämmelse samt förtydligande om siktförbättringsåtgärder.  

Granskning av planen har ägt rum under tiden 3 oktober till och med 28 
oktober 2022. 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. Det finns 
huvudsakligen synpunkter av upplysningskaraktär bland inkomna 
yttranden.   

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



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

LÄNSSTYRELSEN 

Datum: 2022-10-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid närmare inmätning har avstånden mellan åkerholmens gräns och 
planlagd mark för GATA och NATUR uppmätts till 6,9 till 10,3 
meter. Detta är enligt Säffle kommuns bedömning tillräckligt för 
brukande av åkermarken. 

Detaljplanen berör inte åkerholmen eller den närmaste åkermarken 
kring denna och därmed släcks inte biotopskyddet. För att 
definitionen av åkerholme ska gälla ska holmen omges av åkermark 
eller kultiverad åkermark (t.ex. slåtter eller bete) och detta kommer 
inte att ändras på grund av detaljplanen.  

Säffle kommun har för avsikt att behålla marken mellan åkerholmen 
och NATUR/GATA i kommunal ägo och säkra upp markens funktion 
genom utarrendering eller egen drift, så att åkerholmens biotopskydd 
kan bevaras. 

En kompletterande inventering av fridlysta och artskyddade arter har 
genomförts och bilagts till planen inför antagandet. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Funktionshinderkonsulent – Säffle kommun  
Datum: 2022-10-28 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noteras. 
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Lantmäteriet 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras inför antagande. 

 

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras inför antagande. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Plankartan justeras inför antagande.  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Vattenfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Telia Skanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siktröjningen kommer att genomföras senast inför slutbesked för första 
tillkommande industrin inom planområdet. 

 

Noteras. Synpunkter tas vidare till projekterings- och genomförandeskedet. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Gatuenheten, Teknik- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan har utretts av gatuenheten efter inlämnat yttrande. En dialog har 
förts med Trafikverket i frågan. 

Gällande trafikföreskrifter har av Trafikverket konstaterats vara inaktuella, 
och har nu ändrats genom nytt beslut av Länsstyrelsen i Värmland 2022-10-
11.  

Synpunkten från gatuenheten resulterar i en ändring i planbeskrivningen 
inför planens antagande. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Förändringar inför antagandeskedet 

Planbeskrivningen:  

Planbeskrivningen kompletteras med upplysningar enligt Lantmäteriets 
yttrande. 

Planbeskrivningen justeras avseende hastighet väg 175 

Komplettering avseende inventering av området utifrån artskyddade och 
fridlysta arter. 

Plankartan:  

Plankartan förtydligas gällande formuleringen av prickmark.  

Minskning av planområdesgränsen mot väster (mot ännu ej 
fastighetsbildade kv. Märket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstagande 

Det finns inga kvarstående synpunkter. 

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

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet är sammanställt av Daniel Nordholm, 
Stadsarkitekt, Säffle kommun i samverkan med Peter Pettersson, 
förvaltningschef och Annika Sahlén, planhandläggare.  

 

Säffle  

9 november 2022, rev. inför KF 21 december 2022 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 175 Dnr KS/2022:479 

Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun ska publicera sina diarier på kommunens webbplats som ett led i att 
vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda och andra myndigheter 
med flera. Dessa övergripande riktlinjer tydliggör ansvarsroller, vad och när vi 
publicerar, hur vi beskriver handlingar och ärenden och vad som inte publiceras 
med hänvisning till dataskyddsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. 
Säffle kommun använder sig av dokument- och ärendehanteringssystemet Lex.  
Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelsen anta riktlinjen för publicering 
av handlingar och protokoll på kommunens webbdiarium.  
Beslutsunderlag 
Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium, 2022-10-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta Riktlinje för publicering på 
kommunens webbdiarium. 
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Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
linnea.lyckerius@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium 
Sammanfattning 
Säffle kommun ska publicera sina diarier på kommunens webbplats som ett 
led i att vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda och 
andra myndigheter med flera. Dessa övergripande riktlinjer tydliggör 
ansvarsroller, vad och när vi publicerar, hur vi beskriver handlingar och 
ärenden och vad som inte publiceras med hänvisning till 
dataskyddsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Säffle 
kommun använder sig av dokument- och ärendehanteringssystemet Lex.  
Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelsen anta riktlinjen för 
publicering av handlingar och protokoll på kommunens webbdiarium.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium, 2022-10-21. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Riktlinjen syftar till att stödja organisationen i webbpublicering och kan 
användas som en handbok för den som ska publicera på webben. Den 
förklarar vad som får och inte får publiceras och hur den publiceringen ska 
gå till. Den syftar också till att säkerställa att publicering på kommunens 
webbdiarium sker på ett likartat och rättssäkert sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för publicering på kommunens 
webbdiarium. 
 

Katarina Lundin 
Kanslichef 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
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1 Bakgrund 
Säffle kommun publicerar sina diarier på kommunens webbplats som ett led 
i att vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda och andra 
myndigheter med flera. Dessa övergripande riktlinjer tydliggör ansvarsroller, 
vad och när vi publicerar, hur vi beskriver handlingar och ärenden och vad 
som inte publiceras med hänvisning till dataskyddsförordningen och 
offentlighet- och sekretesslagen. Säffle kommun använder sig av dokument- 
och ärendehanteringssystemet Lex.  

1.1 Syftet med riktlinjen 
Riktlinjen syftar till att säkerställa att webbpublicering sker på ett likartat 
och rättssäkert sätt.   

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
 Dataskyddsförordningen (2018:218) GDPR. 

 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) OSL  

2 Riktlinje för publicering på kommunens 
webbdiarium 

2.1 Organisation och ansvar 
Säffle kommuns webbdiarium kommer innehålla följande diarium:  

 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 

 Kommunstyrelsen (KS) 

 Kulturnämnden (KUN) 

 Miljö- och byggnadsnämnden (MoB) 

 Socialnämnden (SN) 

 Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål (TFNSA) 

2.1.1 Förvaltningschef  
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret på förvaltningsnivå för att 
webbpublicering ska ske.  

2.1.2 Sekreterare  
Kontrollerar att protokoll och handlingar tillhörande ett sammanträde som 
innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter publiceras på ett 
rättssäkert sätt på webben. Sekreteraren ansvarar även för att publicera 
handlingar tillhörande ärenden inför samtliga nämndssammanträden.  

2.1.3 Registrator  
Kontrollerar att handlingar och ärenden som innehåller personuppgifter eller 
sekretessbelagda uppgifter publiceras på ett rättssäkert sätt på webben. 
Registratorn ansvarar även för att rubriken på handlingen och ärendet är 
tydlig och enkel.  



Beteckning/dnr 
  

Datum 
2022-10-21 

Utgåva 
      

Sida 
4 

2.1.4 Systemansvarig  
Utbildar nämndsekreterare, registratorer och handläggare i diariesystemet. 
Ansvarar för att publiceringen på webben fungerar och kan ta bort felaktiga 
publiceringar i samtliga diarium. Systemansvarig följer upp riktlinjen och 
kontrollerar att den efterlevs.  

2.2 Riktlinje 
Riktlinjen syftar till att stödja organisationen i webbpublicering och kan 
användas som en handbok för den som ska publicera på webben. Riktlinjen 
förklarar vad som får och inte får publiceras och hur den publiceringen ska 
gå till.  

2.2.1 Uppgifter som publiceras på diariet på webben   
Samtliga beskrivningar av ärenden och handlingar kommer automatiskt 
publiceras i kommunens webbdiarium. Detta innebär att rubrikerna behöver 
hålla en god kvalitet och ge en bra beskrivning av handlingen och ärendet. 
Undvik förkortningar och facktermer som kan vara svåra att förstå. Beskriv 
ärendet med en fullständig mening, tex. istället för att skriva tjy om 
ekonomisk uppföljning skriv Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för 
kulturnämnden efter september 2022.  

2.2.2 Handlingar som publiceras på diariet på webben 
Handlingar som tillhör ett ärende som ligger till grund för ett politiskt beslut 
kommer att publiceras på kommunens webbdiarium. Det handlar främst om 
upprättade tjänsteskrivelser med tillhörande bilagor som ledamöter får ta del 
av inför ett sammanträde. I övrigt publiceras även kallelse och protokoll till 
sammanträdet. Det är sekreterarens ansvar att publicera handlingar 
tillhörande ett sammanträde på webben. 

2.2.3 Handlingar som inte publiceras på diariet på webben 
Handlingar som är arbetsmaterial ska inte publiceras på kommunens webb. 
Inte heller handlingar som tillhör beredningar eller arbetsutskott ska 
publiceras då de är beredande organ.  

2.2.4 Uppgifter som inte får publiceras på webben 
Personuppgifter får inte publiceras i kommunens webbdiarium i annat fall än 
när det finns ett intresse av att personuppgiften publiceras. Personuppgifter 
är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik 
person, exempel på personuppgifter är personnummer, adress, 
telefonnummer, foton m.fl.  
Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.  
Tjänstemän och förtroendevalda politikers personuppgifter får publiceras om 
uppgifterna har samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag. Sådana 
personuppgifter kan till exempel vara namn, politisk tillhörighet, uppgift om 
ansvarig handläggare för ärenden eller liknande information.  
Det är viktigt att skilja på att publicera en personuppgift och lämna ut en 
personuppgift. En handling som innehåller en personuppgift kan lämnas ut 
med anledning av offentlighetsprincipen där Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) går före Dataskyddsförordningen (2018:218) 
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2.3  Praktisk information  
Kommande kapitel tar upp praktisk information om hur man som registrator 
och sekreterare ska tänka när man publicerar alternativt inte publicerar på 
kommunens webbdiarium.  

2.3.1 Registrering 
 Kontrollera om handlingen innehåller några personuppgifter eller 

sekretessbelagda uppgifter. Kryssa i GDPR vid personuppgift och 
sekretess vid sekretessbelagd uppgift, ange alltid sekretessgrund. 
Rådfråga ansvarig på förvaltningen vid oklarheter.  

 Beskriv vad dokumentet handlar om. Det är viktigt att beskrivningen 
görs så bra och information som möjligt men inte onödigt lång. Tänk 
på att beskrivningen ska kunna ”stå på egna ben” man ska kortfattat 
förstå vad dokumentet handlar om.  

 Beskrivningen ska inte innehålla några identifierande 
personuppgifter. Även avsändare och mottagare lyder under 
dataskyddsförordningen.  

 Var konsekvent vid återkommande benämningar t.ex. hur man 
namnger det egna förvaltningskontoret: Kommunledningskontoret, 
socialförvaltningen osv.   

 Undvik alltid förkortningar.  

2.3.2 Sammanträden  
 Se till sammanträdet är inte synligt för allmänheten.  

 Sammanträdet publiceras på kommunens webbdiarium som regel en 
vecka innan sammanträdet vid samma tidpunkt som sammanträdet 
publiceras i LexMeeting.  

 Sekreteraren ser till att de handlingar som publiceras inte innehåller 
personuppgifter.  

 Varje handling publiceras var för sig. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 176 Dnr  

Information om frågor rörande kommunikationsfunktionens 
organisation och uppdrag 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Katarina Lundin informerar om frågor rörande 
kommunikationsenhetens organisation och uppdrag.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
_______________________ 
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Kommunledningskontoret
Annette Sörensen, 0533-681522
annette.sorensen@saffle.se

MBL § 11 avveckling av kommunikationsenheten
Datum 2022-08-22, 2022-09-16
Tid Kl 11.30 och 10.00
Plats Ölserudsrummet stadshuset samt via teams
Parter Säffle kommun

Vision
Närvarande För arbetsgivaren:

Katarina Lundin, kanslichef
Annette Sörensen, bitr. HR-chef
För arbetstagarorganisationerna:
Mikael, Blom, Vision

Protokoll-
förare

Annette Sörensen

Justerare Mikael Blom, Vision
Annette Sörensen, bitr. HR-chef
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1. Ärende
Arbetsgivaren har kallat till förhandling beträffande avveckling av 
kommunikationsenheten. De två kommunikatörerna som idag finns i 
kommunikationsenheten kommer sedan att ingå i kanslienheten.

Dialog förs om bakgrund och nuläge. Organisationsförändringen kommer att 
beslutas som ett ärende i kommunstyrelsen.

Utlånad kommunikatör till SÄKOM har sagt upp sig och därmed kommer 
tjänsten att erbjudas  tillsvidare till vikarierande kommunikatör. En 
extraresurs 20% året ut kommer att tillföras som kommunikatör för att 
avlasta övriga kommunikatörer.

2. Arbetsgivarens förslag
Arbetsgivaren föreslår 
att kommunikationsenheten upphör att gälla efter beslut i KS i mitten av 
oktober 2022.

3. Arbetstagarpartens yrkande
Arbetstagarparten ställer ett antal frågor till arbetsgivaren och efterlyser en 
riskbedömning samt målbild från arbetsgivaren.

Vi ajournerar oss och tar upp förhandlingen igen 2022-09-16.

2022-09-16 förhandlingen återupptas.

4.     Arbetsgivarens förslag

Riskbedömning är genomförd 220913 med Vision, dock ej renskriven och 
undertecknad av Visions huvudskyddsombud ännu.. Riskanalys kommer att 
gås igenom med båda kommunikatörerna och bl. a kommer en prioritering 
göras av arbetsuppgifter och aktiviteter inför 2023. 

Planen är att ärendet går upp för beslut i kommunstyrelsen i mitten av 
oktober 2022.

Vikarierande kommunikatör kommer att  erbjudas en  tillsvidaretjänst den 1 
oktober när den som hon vikarierar för har slutat.

Samordningsansvaret kommer i fortsättningen att ligga på kanslichef, i en 
framtid kan det dock eventuellt bli en ändring i det. Kommunikatörerna 
kommer efter beslut i kommunstyrelsen att återgå till att ingå i 
kanslienheten.

5.      Arbetstagarpartens yrkande

Arbetstagarparten biträder arbetsgivarens förslag under förutsättning att den 
påbörjade riskanalysen görs klart och man är överens.

Comfact Signature Referensnummer: 48459SE
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6.      Överenskommelse
Kommunikationsenheten kommer att upphöra  och kommunikatörerna 
kommer att återgå till att ingå under kanslienheten  efter att  beslut har fattats 
i KS i mitten av oktober 2022.

Arbetstagarparten biträder arbetsgivarens förslag under förutsättning att den 
påbörjade riskanalysen görs klart och man är överens.

7.      Förhandlingen avslutas
Vid protokollet

Annette Sörensen

8.      Justeras
För arbetsgivaren För arbetstagarparterna
Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Annette Sörensen Mikael Blom, Vision
Underskrift

Namnförtydligande

Comfact Signature Referensnummer: 48459SE
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 /Adressat/ 

 

Omorganisering av kommunikationsfunktionen 
Sammanfattning 
Genom beslut av kommunstyrelsen den 15 november 2022 avvecklades 
kommunikationsenheten med egen kommunikationschef från den 1 
december. Det centrala kommunikationsuppdraget flyttades samtidigt till 
kanslienheten.  
Kommunikationsenheten centralt består idag av två medarbetare. För att 
säkerställa kontinuitet och robusthet i uppdraget samt säkerställa lednings- 
och samordningsansvar, föreslås att den centrala kommunikations-
funktionen flyttas över till näringslivsenheten från den 1 januari 2023. På 
näringslivsenheten finns redan idag en organisation med kommunikatörer 
med inriktning mot näringslivs- och projektinformation. Samverkansvinster 
kan på så vis uppnås.  
Därutöver finns flera fördelar, inte minst ett nära kollegialt utbyte 
kommunikatörerna emellan.  
En prövotid har pågått under slutet av november och december månad, där 
kansliets kommunikatörer varit samlokaliserade med näringslivet och inlett 
ett utökat samarbete. Prövotiden har fallit väl ut och samtliga chefer och 
medarbetare är positiva till att funktionen nu flyttas över permanent.  
Riskbedömning har genomförts inför prövoperioden tillsammans med Vision 
och berörda medarbetare, liksom i samband med den utvärdering som 
skedde den 14 december. 
 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning, senast uppdaterad den 14 december 2022 

Förvaltningschefens beslut 
Den centrala kommunikationsfunktionen flyttas till näringslivsenheten från 
den 1 januari 2023.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef/kommunjurist 
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Beslutet ska skickas till 
Näringslivsenheten, HR-enheten, Vision



Belopp i tkr.
Kommunbidrag 

2022

Generell 

uppräkning, 1%

Tillägg/

avdrag

Kommunbidrag 

2023
Intäkter Bruttokostnad

Budgeterat 

resultat 

20 - Kommunstyrelsen gemensamt

2011 - Nämnd 2 767 28 -1 2 793,7 50,0 -2 843,0 0

2012 - Gem kostn. (reserver) 1 000 10 1 010,0 0,0 -1 010,0 0

2013 - Föreningsbidrag 3 726 37 3 763,3 0,0 -3 763,0 0

2015 - Folkhälsorådet 50 1 50,5 0,0 -50,5 0

Gemensam budget KS 0

Summa 20 - Kommunstyrelsen 

gemensamt
7 543 75 -1 7 617,4 50,0 -7 666,5 0

21 - Kanslienheten 0

2110- KD 3 247 32 3 220,9 0,0 -3 220,9 0

2111- Kansliet 6 116 61 -15 6 060,9 850,0 -6 896,0 0

2113 - Kommunikationsenhet 1 354 14 0,0 0

2111- Kansliet 10 717 107 -15 9 281,8 850,0 -10 116,9 0

2112-Vaktmästeriet 1 062 11 1 263,3 100,0 -1 363,0 0

2121 - Fastighet o exploatering 7 870 79 7 948,7 34 500,0 -42 448,7 0

Gemensam budget KS

Summa 21 - Kanslienheten 19 649 196 -15 18 493,8 35 450,0 -53 928,6 0

22 - Ekonomienheten 0

2211 - Ekonomienheten 7 810 78 -12 7 876,6 600,0 -8 465,0 0

Gemensam budget KS

Summa 22 - Ekonomienheten 7 810 78 -12 7 876,6 600,0 -8 410,0 0

23 - Personalenheten 0

2311 - PA 7 705 77 -14 7 767,8 400,0 -8 153,0 0

2341 - BE 0 4 000 4 000,0 -4 000,0 0

2321 - Löneenheten 4 554 46 4 599,5 200,0 -4 800,0 0

2333 - Fordoncentralen 471 5 475,7 1 800,0 -2 275,7 0

Gemensam budget KS

Summa 23 - Personalenheten 12 730 127 3 986 16 843,0 2 400,0 -19 228,7 0

24 - Näringslivsenheten 0

2411 - Näringslivsenheten 6 794 68 -18 6 844,4 200,0 -7 027,0 0

2415 - NLE projekt 0 5 300,0 -5 300,0 0

2416 - Kommunikationsenhet 1 336,7 600,0 -1 937,0 0

Gemensam budget KS

Summa 24 - Näringslivsenheten 6 794 68 -18 8 181,1 5 500,0 -12 294,0 0

25 - IT-enheten 0

2511 - IT Säffle 8 640 86 500 9 226,5 4 300,0 -14 027,0 0

2512 - Växel 149 1 871 1 021,4 103,0 -1 124,0 0

Gemensam budget KS

Summa 25 - IT-enheten 8 789 88 1 371 10 247,9 4 403,0 -13 192,0 0

27 - Räddningstjänsten 0

2711 - Station Säffle 16 923 169 28 17 119,7 1 400,0 -18 547,0 0

2712 - Station Nysäter 479 5 483,8 -484,0 0

2713 - Station Svanskog 1 429 14 1 443,3 -1 443,0 0

27102- Civilförsvar 162 2 163,6 1 050,0 -1 214,0 0

Gemensam budget KS

Summa 27 - Räddningstjänst 18 993 190 28 19 210,4 2 450,0 -21 688,0 0

Summa 2 - Kommunstyrelsen 82 308 823 5 339 88 470,3 50 803,0 -133 111,0 0

 Kommunstyrelsens driftbudget 2023
Förändring kommunbidrag 

2023
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 Kommunstyrelsen 

 

Omdisponering av medel gällande centrala 
kommunikationsarbetet  
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltningschef har beslutat, att den centrala 
kommunikationsfunktionen flyttas från kanslienheten till näringslivsenheten 
från den 1 januari 2023.  
För 2023 finns 1 336,7 tkr i kommunbidrag budgeterat för kommunikations-
arbetet inom kanslienhetens budget och ansvarsområde. 
Kommunledningskontoret föreslår att budgetposten kommunbidrag 
motsvarande 1 336,7 tkr flyttas till näringslivsenheten 2023.    

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltningschef har beslutat att den centrala 
kommunikationsfunktionen flyttas från kanslienheten till näringslivsenheten 
från den 1 januari 2023. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens beslut, daterat 2022-12-21 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att budgeterade medel ska följa verksamhet 
och personal, och således överföras till näringslivsenheten.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär att näringslivsenheten får medel att bekosta 
driften av kommunikationsarbetet. Det totala kommunbidraget för 
Kanslienheten efter flytten av budget blir 18 493,8 tkr och för 
Näringslivsenheten 8 181,1 tkr, se bilagd tabell ”Kommunstyrelsens 
driftbudget 2023 januari”.  

Måluppfyllelse 
Förslaget stöder antagna mål och verksamhetsplan för fullmäktige.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget har ingen påverkan på övriga styrdokument.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer driftbudget 2023 enligt bilagd tabell. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  

Katarina Lundin 
Kanslichef/kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Näringslivsenheten, ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 179 Dnr KS/2022:482 

Svar på motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som 
personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet 
barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen ska avslås.  
Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 165, 2022-11-23. 
Tjänsteytteranden från barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-23.  
Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde,  
2022-05-08.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
__________________ 
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Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde 
Sammanfattning 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 8 maj 2022 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i Säffle kommun gällande förbättringar av 
Botilsäter förskolas parkering och lekområde  
Yrkandet i motionen är: 
- Kommunfullmäktige beslutar att riva den husbyggnad som inte längre är i 
drift 
- Kommunfullmäktige beslutar att anlägga en ny personalparkering med 
egen infart bakom förskolan 
- Kommunfullmäktige beslutar att utöka förskolans lekområde med de cirka 
700 kvadratmeter som frigörs vid en rivig av befintlig husbyggnad 
Förslag till beslut är att Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- 
och utbildningsnämnden att avslå motionärens förslag. 

Bakgrund 
Mathias Gyllensteen Söderström menar att i Botilsäter skolområde finns idag 
en husbyggnad som inte är i funktion då den inte lär uppfylla de krav som 
ställs. Byggnaden har varit oanvänd i minst tio år och lär knappast användas 
i framtiden heller. 
Lekområdet är begränsat till en mindre lekpark idag med tillhörande 
”skogsparti”. Personal och föräldrar trängs idag med en parkering utanför 
skolmatsalen om cirka 5-6 parkeringsplatser varav personalen idag består av 
6 personer med varierande arbetstider.  
Problematiken uppstår vid hämtning och lämning av barn då skolans 
parkering i regel är fylld och likaså förskolans. 
Genom att riva byggnaden som inte längre används öppnas enorma 
möjligheter att få till en riktigt bra lösning både för personal, föräldrar och 
barnen. 
Om man anlägger en väg bakom dagiset längs åkerkanten så kan man göra 
egna personalparkeringar för förskolepersonalen samt att förskolans 
lekområde blir betydligt större än idag. Det finns också en möjlighet att man 
flyttar stängslet ut mot Näsvägen inåt för att skapa en tryggare miljö där 
riken för barn som klättrar över och ut i trafiken minimeras. Sistnämnda 
lösning skulle vid stora barnkullar vara lösningen för ytterligare parkeringar! 
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Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet.  

Beslutsunderlag 
Mathias Gyllensteen Söderströms motion den 8 maj 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser inte behov av de yrkanden som finns 
i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid förskolan/skolan är 
dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som personal 
utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet barn 
vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte heller behörighet att fatta sådana 
typer av beslut om rivning av huskropp, anläggning av parkeringsplats eller 
utökning av lekområde. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Stora omkostnader vid genomförande av motionens yrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att avslå motionärens förslag. 
 

Ylva Winther 
Skolchef 

Gustav Weingartshofer 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 165 Dnr BUN/2022:490 

Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering 
och lekområde 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som 
personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet 
barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte heller behörighet att fatta sådana typer av 
beslut om rivning av huskropp, anläggning av parkeringsplats eller utökning av 
lekområde. 
Beslutsunderlag 
Mathias Gyllensteen Söderströms motion den 8 maj 2022. 
Tjänsteyttrande om Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och 
lekområde, 22-11-04. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionärens förslag. 
 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Förslag om förändringar i evenemangsstödet 
Kriterierna för evenemangsstödet reviderades i december 2018, då pandemin 
har präglat de senaste årens evenemang har de reviderade kriterierna först 
kunnat utvärderas under 2022. Synpunkter från föreningar har gjort att vissa 
förändringar behöver göras och stödet behöver förtydligas.  
Kriterier, motprestation samt dokumentet för ansökan för evenemangsstödet 
behöver skrivas om och grundtanken bakom stödet behöver förtydligas. 
Ekonomisk behöver vi premiera de arrangörer som jobbar med evenemang 
som gynnar besöksnäringen och tidsmässigt behöver vi premiera de 
arrangörer som jobbar med mer lokala evenemang. Kriterierna behöver 
skrivas om då de i nuläget är luddiga och svåra att göra ett 
bedömningsunderlag på.  
Grundtanken med evenemangsstödet behöver också förtydligas i 
informationen ut till föreningarna för att samverkan mellan kommunen och 
föreningarna kan ske på ett bättre sätt. 

Bakgrund 
December 2018 tog kommunstyrelsen beslut om nuvarande kriterier för 
evenemangsstöd, https://www.saffle.se/uppleva-och-
gora/foreningsliv/arrangera-evenemang.html. Evenemangsstödet hann tas i 
bruk i drygt ett år innan pandemin bröt ut och vilket har inneburit att det är 
först nu som stödet kan utvärderas och mottagarna har kunnat återkoppla. De 
allra flesta evenemang som genomförts hittills med hjälp av 
evenemangsstödet är mindre evenemang för Säfflebon, exempelvis 
Stadsloppet, Annelundsfesten, Pridefestivalen mm. Endast ett fåtal 
evenemang har genererat övernattningar och även gynnat besöksnäringen, 
exempel på detta är Stadsrallyt och Skördefesten. 
Näringslivsenheten har fått synpunkter från föreningar angående 
problematiken att evenemangsstödet i nuläget bara kan sökas under en 
period av tre år och att det är svårt att klara sig utan ekonomisk hjälp 
därefter. En annan synpunkt är att vid större evenemang som gynnar 
besöksnäringen och genererar övernattningar, är maxbeloppet 50 tkr för litet, 
då denna typ av evenemang är betydligt mer kostsam att arrangera.  
Kommunen bör också trycka på ett närmare samarbete med föreningar, där 
vi som kommun kan dra större nytta av kommande evenemang i vår egen 
marknadsföring kring platsvarumärket. 
Föreningarna behöver ta in fler samarbetspartners som kan dra nytta av 
evenemanget, exempelvis företag och andra föreningar, vilket 
Näringslivsenheten behöver hjälpa föreningarna med och arbeta mer med. 

https://www.saffle.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/arrangera-evenemang.html
https://www.saffle.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/arrangera-evenemang.html
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Kommunen bör ställa högre krav på att föreningarna ska undersöka 
möjligheten att söka finansiering genom sökta projektmedel eller sponsorer. 
Maxgränsen på tre år för att söka evenemangsstöd bör tas bort för samma typ 
av evenemang för att möjliggöra för föreningar att fortsättningsvis göra 
evenemang. Maxbeloppet bör också tas bort för att möjliggöra för de 
föreningar som gör evenemang som genererar övernattningar och är 
besöksnäringen till godo. 
Grundtanken för evenemangsstödet bör förtydligas och är till för att skapa en 
levande kommun för allmänhet och besökare, alltså inte ett stöd som kan 
sökas för evenemang för föreningars egna medlemmar   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Näringslivsenheten. 

Beslutsunderlag 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att kriterierna för evenemangsstödet samt 
kraven för motprestation bör skrivas om så att vi levandegör vår stad och 
arbetar mot ett aktivt föreningsliv. 
Näringslivsenheten föreslår att göra följande förtydliganden och 
förändringar för evenemangsstödet: 

 Maxgränsen på tre år tas bort för att fortsättningsvis möjliggöra 
evenemang för kommunens invånare. 

 Maxbeloppet på 50,000 kr tas bort för att möjliggöra större 
evenemang som  gynnar besöksnäringen och genererar 
övernattningar. 

 Att man i ansökan om evenemangsstöd påvisar och förklarar hur man 
som arrangör arbetar för att evenemangen ska vara 
tillgänglighetsanpassade, miljö & socialt hållbara samt för allas lika 
värde, istället för att sätta detta som kriterier för stödet, då detta 
arbetssätt ska ses som en hygienfaktor. 

Näringslivsenheten föreslår att förtydliga och förändra kriterierna för 
evenemangsstödet enligt följande:  
Nuvarande kriterier 

 Stärka Säffle kommun som varumärke och en levande stad och 
landsbygd 

 Bidra till ett engagerat föreningsliv och ett ökat intresse för lokala 
evenemang 

 Verka för nytänkande, hållbara och innovativa inslag 

 Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun 
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 Bidra till ökad närvaro och synlighet i lokal, regional och nationell 
media 

 Bidra till kulturell mångfald och positiva möten mellan människor i 
alla åldrar 

 Evenemanget ska hållas inom kommunen 

 Evenemanget ska vara gratis och öppet för alla 

 Evenemanget ska vara alkohol- och drogfritt 
Förslag till nya kriterier 

 Alla kriterier behöver inte vara uppfyllda för att man ska få stöd, men 
ju fler kriterier som uppfylls, ju mer stöd har man möjlighet att få 
beviljat. 

 Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun 

 Nya typer av evenemang premieras  

 Evenemang för barn & unga premieras 

 Evenemanget ska vara gratis och öppet för alla att ta del av som 
åskådare.  Detta innebär att man också kan söka stöd för en del av ett 
större evenemang, exempelvis en barnaktivitet som ingår i en större 
helhet om just denna aktivitet är gratis.  

 Evenemanget ska vara alkohol- och drogfritt. Detta innebär att man 
kan söka stöd för en del av ett större evenemang där denna del riktar 
sig mot en målgrupp som inte serveras alkohol, exempelvis en 
barnaktivitet. 

 Arrangören ska ha undersökt möjligheterna till annan finansiering, 
exempelvis sponsorer och sökta projektmedel. 

Näringslivsenheten föreslår följande förändringar som motprestation 
för evenemangsstödet: 
Nuvarande krav på motprestation 

 Bifoga Säffle kommuns logotyp i all marknadsföring 

 Samverkan med kommunen genom länkar och information på sociala 
medier 

 Bistå med bilder som kommunen kan använda för publicering 

 Skicka in utvärderingen som du hittar här 
Förslag till nya krav på motprestation 

 Säffles platsvarumärke ska synas i all marknadsföring 

 Arrangören ska skicka in information om evenemanget till 
evenemangskalendern på saffle.se.  

 Arrangören ska kontakta lokal press 

 Nya inslag i evenemang som är återkommande  

https://www.saffle.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/utvardering-evenemang.html
http://www.saffle.se/
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 Erforderliga tillstånd ska mejlas i god tid innan evenemanget 

 Evenemanget ska genomföras.  

 Evenemanget ska hållas i kommunen 

 Utvärdering av evenemanget ska göras  
Övrigt 
Inför 2024 ska alla ansökningar inkommit per mejl senast 31 december 2023 
för att vi ska kunna göra en sammantagen bedömning av 
evenemangsstödsansökningarna. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser då summan av evenemangsstödet redan är 
budgeterat till 270 tkr 

Måluppfyllelse 
Att bevilja evenemangsstöd till de evenemang som stärker Säffle kommun 
som en plats att leva på, verka i och besöka. Att stärka Säffle som 
varumärke,  en levande stad och landsbygd samt bidra till ett engagerat 
föreningsliv. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Vi förutsätter att de föreningar som söker evenemangsstöd arbetar aktivt för 
att evenemangen ska vara tillgänglighetsanpassade, miljö & socialt hållbara 
samt för allas lika värde. (I ansökan kommer det att vara obligatoriskt att 
påvisa hur man tänker kring detta.) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya kriterier och motpresentationer för 
evenemangsstöd att gälla från och med 1 februari 2023.  
 

 
Pia Proper 
Näringslivschef 

Helena Karlsson 
Destinationsutvecklare 

Beslutet ska skickas till 
Näringslivsenheten 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

Protokoll 2022-12-16 

 

 

§ 6 

 

Mötestider för drifts- och servicenämnden 2023 
Dnr DSN/2022:21     Dpl 00 

 

Gemensam drift- och servicenämnds beslut 

Drifts- och servicenämndens mötestider för 2023 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 

gånger per år. Ett förslag till sammanträdesdatum för nämndens räkning har 

upprättats. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden 

bestämmer annat. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022. 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i Drift-och servicenämnden 
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Dnr 2022-00005 

ÖFN § 139 Ekonomisk månadsuppföljning 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen till fullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i sin helårsprognos 

efter november. 

Överförmyndarenhetens administration redovisade kostnader för perioden januari - 

november 2022 uppgår till 4 696 tusen kronor (tkr) att jämföras med periodens 

budget på 4 853 tkr. 

I prognosen redovisas även per kommun: Utbetalda arvodeskostnader, beräknat 

utfall arvodeskostnader samt antal ärenden med ideella respektive yrkesmässiga 

ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos daterad 2022-12-07 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Delegationsbeslut om remittering av motion om 
Kanalparken 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Andersson har lämnat en motion om Kanalparken.  

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 
4.1.8 i delegationsordningen för kommunstyrelsen beslutanderätt 
kommundirektör. 

 Beslut 
Kommundirektören remitterar motionen till Miljö- och byggnadsnämnden 
för beredning. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

 
 

 
 

 

Bilagor
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 Teknik- och fritidsnämnden 

 

Delegationsbeslut om remittering av miljöpartiets 
motion om att gynna den biologiska mångfalden 
genom att hävda fler kommunägda naturliga ängar 

Beskrivning av ärendet 
Henrik Ahlgren har lämnat en motion om att gynna den biologiska 
mångfalden genom att hävda fler kommunägda naturliga ängar. Motionen är 
väckt på kommunfullmäktige den 28 november.  

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 
4.1.8 i delegationsordningen för kommunstyrelsen beslutanderätt 
kommundirektör. 

 Beslut 
Kommundirektören remitterar motionen till Teknik- och fritidsförvaltningen 
i samråd med fastighetsstrateg för beredning. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
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