
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Social- och omvårdnadsnämnden 

2022-01-25 Kl. 13:30 
Plats: Sessionssalen/Digitalt 

Justerare: Anna Zöögling (S) 

Nämndsammanträdet hålls digitalt, gruppmöten kl 13:00 

Kallade 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta 
Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan 
Joelsson (S), Jonas Storm (S) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ersättare 
Louise Wind (C), Håkan Daremark (KD), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson 
(SD), Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (M), Linda Boudin (S), Nils 
Werner (S), Patricia Axelsson (V) 

  

1



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Godkännande av föredragningslista  

2 Information om rutiner och riktlinjer för biståndsbedömning  

3 Information om rapport - Fördjupad granskning av hemtjänstens 
kostnader 

2021/161 

4 Beslut om verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk 
förening 2022 

2021/147 

5 Beslut om yttrande detaljplan för Stensiken 1 m.fl. 2021/299 

6 Information från socialchef 2022/1 

7 Information om rapporter och skrivelser 2022/2 

8 Information om anmälningsärenden 2022/3 

9 Information om delegationsbeslut 2021/6 

 

2



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2021/161 

2022-01-19 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Maria Wänerstig, Socialt ansvarig samordnare 

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av åtgärder 
gällande hemtjänsten och dess kostnader 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid social- och omvårdnadsnämndens sammanträde i juni 2021 presenterade förvaltningen 
rapporten ”Fördjupad granskning av hemtjänsten och dess kostnader”. Nämnden beslutade att 
uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att utforma verksamheten på lämpligt sätt utifrån 
de analyser som framgår i rapporten samt att återrapportera till nämnden. 

Ärendet gäller nu ovanstående återrapportering. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Återrapportering av åtgärder gällande hemtjänsten och dess kostnader”, 

socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2022-01-19. 
 Rapport – Uppföljning av åtgärder gällande fördjupad granskning av hemtjänsten och dess 

kostnader. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2021/65, ” Information om rapport - Fördjupad 

granskning av hemtjänsten och dess kostnader”, 2021-06-22. 
 Rapport – ”Fördjupad granskning av hemtjänsten och dess kostnader” 
 Bilaga 1 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020, hemtjänst 
 Bilaga 2 - Kvalitetsmått 

3



 

  

Social- och omvårdnadsförvaltningen

Ärendenummer: 2021/161
Upprättad: 2022-01-19
Senast reviderad:      

Uppföljning av åtgärder gällande
fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader”.

1Flicka blåser såpbubblor

4



Ansvarig för dokumentet: Förvaltningsekonom, SAS, Enhetschef för stöd i ordinärt boende 

Foto: Okänt 

Bakgrund ........................................................................................................................................................................3 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare .........................................................................................3 

Personalkontinuiteten i hemtjänsten .......................................................................................................................5 

Områdesförändringar .................................................................................................................................................5 

Schemaförändringar ....................................................................................................................................................5 

Helgtjänster ..............................................................................................................................................................5 

Organisation av besvarande av larm, oförutsedda händelser samt service insatser? ...................................6 

Analys av hemtjänstens kostnader ...........................................................................................................................7 

 

  

5



Bakgrund 
Social- och omvårdnadsnämnden gav i juni förvaltningen i uppdrag att senast december 2021 
återrapportera de planerade åtgärder som arbetat vidare med och som framkommit vid granskningen 
av hemtjänsten och dess kostnader. 
 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 
Vid granskningen upptäcktes en hel del brister både i den lokala men också i den nationella statistiken 
gällande nyckeltalet ”Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänstmottagare”. Förvaltningsekonom har 
varit i kontakt med kanslichefen på RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) och fått 
följande svar; 
 
”Att titta på kostnad per hemtjänsttagare kan vara intressant i en jämförelse. Men måttet har varit 
svårt att jämföra just för att kommuner har lagt in olika sorts hemtjänsttagare. I Tidaholms fall så 
ändras inte kostnaden, för ni har redan redovisat på bästa möjliga sätt, d.v.s ni har hållit 
hemtjänsttagare med endast larm, mat, ledsagning och avlösning utanför hemtjänstbesluten. Därför 
har ni lika många hemtjänsttagare nu som förut – och så ser det också ut på kostnadssidan.  Det som 
förbättrat ert läge relativt sett är att många andra kommuner har fått en lägre kostnad för att de haft 
med sina ”lättaste” hemtjänsttagare i måttet. I den nya definitionen och urvalet kommer andra 
kommuner inte att ha med dessa individer. Därför ökar också kostnaden hos många andra 
kommuner. Så från att Tidaholm tidigare tillhört de 25% av kommunerna med högsta kostnaden så 
hamnar kommunen nu precis i mitten” 

RKS:s förhoppning är att det nya måttet ökar jämförbarheten avsevärt mellan kommunerna. 

RKA föreslår också att kommunen istället fokuserar på  att titta på nyckeltalet ” Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/invånare 80 +” då detta mått ger en mer rättvisande bild av hemtjänstens kostnader. 
Kanslichefer på RKA meddelar att kommunen i detta mått tillhör de kommunerna som har den allra 
lägsta kostnaden för hemtjänst. 
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När det gäller den lokala rapporteringen har tid lagts till för matdistribution och avlösning där det 
tidigare inte fanns någon tid registrerad. 

En översyn av schablontider kommer att ske i samband med införandet av det nya 
verksamhetssystemet Lifecare. vilket kommer ske hösten 2022.   
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Personalkontinuiteten i hemtjänsten  
För att höja personalkontinuiteten har de geografiska områdena ändrats från fyra till sex 
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har blivit mindre vilket förhoppningsvis medför positiva effekter på 
kontinuiteten då det blir mindre personal att fördela de planerade insatserna på. Förändringen har 
genomförts från och med 2021-12-13.  

Bild på personalkontinuitet fördelat per hemtjänstområde under året.  

 

Måttet personalkontinuitet mäter antalet olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 
14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av 
hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. 
Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte.  

Områdesförändringar 
Områdesförändringar har genomförts 211213, vilket innebar att tidigare fyra geografiska områdena 
(innehållande ”stad och landsbygd”) ändrades till sex geografiska områden (vara 5 innehåller stad och 
landsbygd och ett område endast stad). Någon effekt av denna förändring kan i nuläget inte ses eller 
utvärderas eftersom det gått för kort tid efter förändringen. Justeringar av områdena sker löpande 
men tyvärr har personalfrånvaron i de olika områdena varit så omfattande att prioriteringen har varit 
att lösa den enskildes behov av insatser oavsett område, vilket medfört mycket personalförflyttningar 
och förändringar. 

Schemaförändringar 
Schemaförändringarna har skett på samtliga områden i samband med områdesförändringar. Grunden 
är att medarbetare med sysselsättningsgrad 100 % har 19 arbetspass utlagda på fyra veckor. 
Medarbetare med lägre sysselsättningsgrad har beroende på sysselsättningsgradens storlek färre antal 
arbetspass på 4 veckor.   
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Helgtjänster   
Sex stycken helgtjänster har införts under hösten, dels genom extern nyrekrytering men även av 
redan tillsvidareanställda medarbetare som önskat prova på annan arbetstidsförläggning. 

Då hemvården fortsätter att ökar i omfattning är upplevelsen att det finns ytterligare behov av fler 
helgtjänster för att täcka upp de brister som finns idag.  

 
Organisation av besvarande av larm, 
oförutsedda händelser samt service 
insatser? 
Inga åtgärder vidtagna eller planerade i nuläget, något som dock behöver tas i beaktande framöver 
speciellt avseende besvarande av larm och oförutsedda händelser då det inte finns utrymme för 
hanteringen i den dagliga planeringen vilket medför stressituationer och försämrad arbetsmiljö för 
medarbetare samt en lägre service till brukare med insatsen. Vad gäller förändrad organisation för 
hantering av serviceinsatser så har det bärighet på andra krav på utbildningsnivå än 
omvårdnadsprogrammet (undersköterska), vilket troligen kommer behövas framöver då 
rekryteringen av kompetensen blir allt svårare. 

Antalet larm fortsätter öka kontinuerligt, snart uppe i 370 larm vilket kan jämföras med år 2016 då 
det endast fanns 320 larm. Med anledning av att trygghetslarmen ökar bör rimligtvis nästa del vara att 
se över hur organisationen ska se ut för att hantera inkommandet av larm men även utifrån att avtal 
för trygghetslarmen går ut i september 2022. Det kommer att innebära ställningstagande till vilken 
teknik som ska användas i larmhanteringen framöver avseende ex. nuvarande teknik där larmen 
hanteras utifrån din bostad eller om det ska införas trygghetslarm med gps teknik som fungerar 
utanför den enskildes bostad. 
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Analys av hemtjänstens kostnader 
Som analys av hemtjänstens kostnader gjordes jämförelser med likande kommuner äldreomsorg. 
Nyckeltalen som användes var från år 2019. RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har 
inför publicering av nyckeltalen för år 2020 gjort en översyn vilka data som ligger till grund för 
nyckeltal som visar hemtjänstens kostnader. En del kommuner har tidigare rapporterat för många 
hemtjänsttagare, vilket har påverkat nyckeltalen och försvårat jämförelse mellan kommunerna. 

År 2019 hade Tidaholm betydligt högre kostnad per hemtjänsttagare. Det ifrågasattes varför 
kostnaderna är så höga i Tidaholm. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda om nyckeltalen var korrekt 
beräknade, samt andra orsaker till den stora avvikelsen jämfört med liknande kommuner. 

 

Efter RKA:s granskning av nyckeltalet sticker Tidaholm inte längre ut i jämförelse med andra 
kommuner. Vi har även granskat egna kostnader och data som rapporteras. Skillnaden i placering 
mellan år 2019 och 2020 beror på att andra kommuners kostnad per hemtjänsttagare har höjts. 
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Tidaholm har lägre andel invånare med hemtjänst jämfört med liknande kommuner. Nora och 
Sölvesborg som tidigare stack ut jämfört med liknande kommuner har inför år 2020 fått justera ned 
andelen invånare med hemtjänst. 
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Det är fortsatt stora skillnader i nettokostnadsavvikelse äldreomsorg mellan kommunerna i gruppen 
liknande kommuner äldreomsorg. Tidaholm har gått från positiv nettokostnadsavvikelse år 2019 till 
negativ nettokostnadsavvikelse år 2020. Förändringen beror på åtgärder som genomförts för att nå 
en budget i balans, samt på den översyn som förvaltningen gjort för att kostnader skall fördelas och 
rapporteras för rätt verksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/161 

§ 65 Information om rapport - Fördjupad granskning av 
hemtjänsten och dess kostnader 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 
förvaltningen att arbeta vidare med att utforma verksamheten på 
lämpligt sätt utifrån de analyser som framgår i rapporten samt att 
återrapportera till nämnden senast vid nämndens sammanträde i 
december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten 
november 2020 gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att 
kvalitetssäkra och förklara sina kostnader rörande hemtjänst. 
 
Förvaltningen har nu sammanställt en rapport. 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08 att 
lämna rapporten till nämnden för information eventuellt beslut utan vidare 
förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen att 
arbeta vidare med att utforma verksamheten på lämpligt sätt utifrån de 
analyser som framgår i rapporten samt att återrapportera till nämnden 
senast vid nämndens sammanträde i december. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/112 

”Information om rapport - Fördjupad granskning av hemtjänsten och 
dess kostnader”, 2021-06-08. 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapport om fördjupad granskning av hemtjänsten 
och dess kostnader”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-06-01. 

✓ Rapport, ”Fördjupad granskning av Hemtjänsten och dess kostnader”, 
socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig. 

✓ Bilaga 1 - Socialstyrelsens sammanfattning av brukarundersökningen, 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 inom hemtjänsten. 

✓ Bilaga 2 - Kvalitetsmått 
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Social- & omvårdnadsförvaltningen 
SAS, Maria Wänerstig 

Fastställd: 2021-05-27 

 

Reviderad:  Version: 1 
 

  

RAPPORT 

Fördjupad granskning av 
Hemtjänsten och dess 
kostnader 
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 Bild hämtad från Most Photos 

 
Dokumentet är framtaget av Alexandra Held, enhetschef för stöd i ordinärt boende, Kerstin Jo-
hansson, enhetschef för biståndsenheten, Ola Pettersson, ekonom och Maria Wänerstig, socialt 
ansvarig samordnare. 
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Inledning 
Revisorerna i Tidaholms kommun har i sin granskning av hemtjänsten november 2020 
gett social- och omvårdnadsnämnden i uppdraget att kvalitetssäkra och förklara sina kost-
nader rörande hemtjänst. Tidaholm har en förhållandevis låg kostnad för hemtjänst för 
personer över 65 år resp. 80 år. Detta främst beroende på att färre hemtjänsttimmar bevil-
jas. När kostnaderna per hemtjänsttagare samt kostnad per hemtjänsttimme jämförs har 
kommunen en hög kostnad, vad är den bidragande orsaken till dessa höga kostnader?  
 
Uppdrag 
Uppdraget omfattar att ta fram en nulägesbild över hur hemtjänsten är organiserad samti-
digt som kostnadssiffrorna behöver kvalitetssäkras. I uppdraget ingår att ta fram förslag 
på förbättringar. 
 
Följande tre frågeställningar ska besvaras och analyseras 
1, Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänst-
timme i Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sän-
kas och hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
2, Hemtjänsten i Tidaholm har en lägre personalkontinuitet än andra jämförbara kommu-
ner, vilka omställningar i arbetssätt krävs för att sänka detta mått? 
 
3, I jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre som 
bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst, vad krävs för 
att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga för-
dröja inflyttning till ett särskilt boende? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer.  
 
Förväntad effekt av granskningen 
Att öka förståelse för de kostnadsjämförelser som revisorerna hänvisat till genom att 
granska och analysera hemtjänstens kostnader och vad som driver dessa kostnader. Må-
let är att ha en hemtjänstbudget i balans. Att utförandet av insatser ska upplevas som till-
gängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 
 
Uppdragets syfte 
Syftet är att kvalitetssäkra, analysera och förklara hemtjänstens kostnader i förhållande till 
liknande kommuner. 
 
Uppdragets mål och leveranser 
Målet är att ge en nyanserad bild av hemtjänsten, vad som driver hemtjänstens kostnader 
och att besvara de tre frågeställningar som revisionen ställt till Social- och omvårdnads-
nämnden. Granskningen presenteras i en slutrapport till nämnden den 8 juni. 
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Sammanfattning 
Uppdraget har varit att analysera, kvalitetssäkra och förklara hemtjänstens kostnader och 
de uppgifter som förvaltningen lämnar nationellt, samtidigt som en jämförelse skulle göras 
med liknande kommuner som bedriver äldreomsorg.  
 
Att göra analyser och dra slutsatser utan att ta reda på fakta och underliggande paramet-
rar bidrar ofta till fel slutsatser i synnerhet om verksamheten ska jämföras med andra 
kommuner. Med det sagt  är det otroligt viktigt att veta vad det är man jämför så att det 
sker utifrån samma förutsättningar.  
 
Hemtjänstens kostnader påverkas av tre faktorer, uppdraget och dess förutsättningar, bi-
ståndsbedömningen och utförandet av tjänsten. Granskningen visar att det finns behov av 
att se över de riktlinjer som är antagna för biståndsbedömningen inom socialtjänstlagen. 
 
För att biståndshandläggarna ska göra mer likvärdiga bedömningar gällande tid, bör scha-
blontider läggas till i verksamhetssystemet då dessa försvunnit med anledning av införan-
det av IBIC (Individens behov i centrum). 
 
Kostnad per beviljad hemtjänsttimma är ett av fler mått som beräknas genom att dividera 
den totala kostnaden för hemtjänsten med det totala antalet beviljade hemtjänsttimmar. 
Granskningen visar att det finns brister i registreringen och rapporteringen av beviljad tid 
vilket innebär att måttet inte är rättvisande.  
 
Kostnaden för Tidaholm var 2019, 1401 kronor per beviljad hemtjänsttimma jämfört med 
liknande kommuner på 879 kronor. Detta är en uppseendeväckande stor avvikelse som 
förvaltningen bedömer inte är korrekt. Brister gällande registrering och rapportering av be-
viljad tid gäller insatserna matdistribution, avlösning, ledsagning, dubbelbemanning samt 
registrering av tid för vård i livets slutskede.  
 
En översyn och justering av kostnadsfördelningen har genomförts vilket kommer att på-
verka kostnaderna och vara mer rättvisande gällande hemtjänsten 2021. Förändringarna 
medför att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kommer vara närmare liknande kom-
muner än vad som redovisats för 2019.  
 
Med anledning av att andelen äldre i befolkningen ökar generellt kommer troligen inne-
bära att både volymerna och kostnaderna för hemtjänsten kommer att öka i framtiden. Be-
hovet av utveckling, effektivisering och uppföljning kommer att bli centralt. 
 
Hemtjänsten har en låg personalkontinuitet jämfört med liknande kommuner. Utvecklingen 
har gått i fel riktning då en hemtjänsttagare kan möta 20 anställda under en 14 dagars pe-
riod. Personalkontinuiteten behöver ses över och påverkas av flera faktorer såsom be-
manning, schema, planering, sjukfrånvaro, följsamhet till upprättad planering samt antalet 
hemtjänstmottagare inom respektive område. Granskningen visar att det finns differenser 
mellan de olika hemtjänstområdena och att område 2 har en lägre personalkontinuitet än 
övriga. Anledning till detta är att det finns flera bristturer, att området är större vilket med-
för fler personal. Området har också fler hemtjänstmottagare och fler som kräver dubbel-
bemanning. En översyn har gjorts av scheman och möjligheten till att införa renodlade 
helgtjänster. Det finns funderingar på att göra större organisationsförändringar gällande 
områdesindelningar, larm och servicegrupper för att förbättra kontinuiteten.  
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Kvaliteten inom hemtjänsten följs bl.a. upp genom upplevd brukarnöjdhet. Varje år får 
äldre som har hemtjänst möjlighet att besvara den nationella brukarundersökningen ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet visar på att den upplevda brukarnöjdheten 
är mycket god inom hemtjänsten. Revisionsrapporten från Deloitte 2020 lyfter fram två 
kvalitetsmått (bemötande, förtroende, trygghet samt inflytande och tillräckligt med tid) som 
hemtjänsten inte har för vana att analysera.  Kvalitetsmåttet lyfter endast fram de mest po-
sitiva svaren, vilket inte är fallet när socialstyrelsen sammanställer resultatet. 
 
Tidaholms kommun har i jämförelse med liknande kommuner en hög andel äldre 65+ som 
bor i särskilt boende, 2019 var utfallet 5,3 procent i förhållande till rikets snitt på 4,0 pro-
cent. En anledning till skillnaden är att Tidaholms kommun valt att ligga kvar på en hög 
nivå när det gäller tillgången på särskilda boendeplatser i kommunen. Generellt började 
flera kommuner 2008 att minska sina boendeplatser.  
 
Tillgången på särskilda boendeplatser påverkar biståndsbedömningen och risken är att in-
dividuella bedömningar av särskilt boende beviljas i ett tidigare skede, om det finns en 
god tillgång. Omställningen som nu är genomförd med bl.a. flytten av Lindängen och att 
antalet boendeplatser minskats kommer att påverka jämförelsen för 2021. En ytterligare 
faktor som påverkar andelen äldre i särskilt boende och kostnaderna är tillgången till bra 
varierande, tillgänglighetanpassade bostäder för äldre i kommunen. 
 
Omvärldsanalys 
Det finns många myter om hemtjänsten och varför den kostar som den gör. Det kan 
handla om geografi, kommunstorlek, om vårdtyngd och om andel äldre i befolkningen.  
Men ingen av de faktorerna kan ensam förklara de stora kostnadsskillnaderna som finns 
mellan Sveriges kommuner. 
 
Det finns tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och dess kostnader.  
 
• Uppdraget och dess förutsättningar  
• Biståndsbedömningen 
• Utförandet av tjänsten  
 
Hemtjänstens uppdrag handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst 
till de kommuninvånare som bedömts ha rätt till bistånd i form av hjälp i hemmet. Uppdra-
get påverkas av den ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt beslutade riktlinjer gäl-
lande hemtjänsten) eller den praxis som finns i den enskilda kommunen. Ambitionsnivån 
kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, samt hur ofta och i vilken omfattning brukaren 
får hemtjänst och har därigenom även stor betydelse för kostnaderna. 
 
I kommuner runt om i Sverige finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hem-
tjänstens kostnader. Det handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till lägenhe-
ter och antalet platser i särskilt boende m.m. I biståndsbedömningen prövas den enskildes 
behov. Om behov finns beslutas om vilken hjälp och vilken omfattning (tid) som beviljas. 
Biståndsbedömningen kan variera om handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behov 
på olika sätt. Slutligen finns utförande enheter som verkställer besluten och levererar 
tjänsterna till brukarna. Utförarnas följsamhet till biståndsbesluten och förmåga att planera 
och genomföra arbetet har betydelse för både kostnader och kvalitet.  
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Biståndsbedömning 
Vad är det som påverkar antalet beviljade timmar?  
Antalet beviljade timmar utgör en av grunderna för att förklara hemtjänstens kostnader. Ju 
fler beviljade timmar, desto högre kostnad. Den beviljade tiden ska motsvara brukarens 
faktiska behov av stöd. Därför är uppföljningen av biståndsbesluten viktig, eftersom anta-
let beviljade timmar direkt avspeglar sig i hemtjänstens kostnader per brukare. Det finns 
stora variationer kommuner emellan vilket beror på om det finns riktlinjer eller praxis för bi-
ståndsbedömningen, hur dessa riktlinjer i så fall ser ut och hur de följs. Vad som ingår i 
begreppet ”skälig levnadsnivå” och beviljad tid kan variera. Är tiden snålt beräknad eller 
tilltagen lite i överkant för att räcka till om behovet skulle öka? Är det underförstått att bru-
karen inte får all sin beviljade tid? Finns det extra tid för att klara insatser som ibland blir 
särskilt tidskrävande? Ingår dubbelbemanning? Dessa frågor har betydelse för hur mycket 
tid som beviljas. 
 
Uppföljning av beslut på handläggarnivå är centralt och ger biståndsenheten underlag för 
att diskutera och säkra arbetsmetoder och minska eventuella skillnader i bedömningarna. 
Uppföljningen kan göras med hjälp av kollegial granskning av avidentifierade ärenden el-
ler med hjälp av specifika bedömnings- och beskrivningsmetoder såsom Individens behov 
i centrum (IBIC) och koder för funktionstillstånd/hälsa (ICF). För att åstadkomma likvär-
diga bedömningar och regelbundna omprövningar krävs ett mycket tydligt ledarskap och 
en effektiv styrning. 
 
Biståndsbeslut och brukarnas behov 
Socialtjänstlagen föreskriver att hemtjänsten ska utgå från brukarens individuella behov. 
Ofta är hemtjänsten insats- eller utbudsstyrd. Ungefär två tredjedelar av landets kommu-
ner har riktlinjer gällande hemtjänsten. Där kan omfattning av service och omsorg beskri-
vas utifrån hur ofta eller länge en insats ska utföras i normalfallet. Riktlinjerna kan styra 
vad som erbjuds eller inte erbjuds, t.ex. möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp. Det 
kan även finnas en lokal praxis eller rutin i kommunen.  
 
I riktlinjer och lokala rutiner uttrycks, mer eller mindre explicit, hur mycket omsorg och stöd 
brukaren får i normalfallet. Ofta är det uttryckt i antal minuter, som en schablontid. Det kan 
gälla omsorgsinsatser såsom påklädning, hjälp vid måltider eller dusch. Det kan också 
gälla hur ofta städning eller tvätt beviljas i normalfallet (till exempel var tredje vecka) och 
hur stor yta som ska städas (exempelvis två rum och kök).  
 
Syftet med riktlinjer och schablontider är ofta att utgöra ett stöd vid bedömningen och 
ange vilken nivå som i kommunen motsvarar socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnads-
nivå”. Schablontiderna ligger också till grund för den avgift som faktureras den enskilde. 
Riktlinjer ger möjlighet till och kräver mycket uppföljning och väcker många frågor. Hur 
följs riktlinjerna? Hur ofta fattas beslut som inte är enligt ”normalfallet”? Förekommer det 
att handläggaren beviljar mindre tid än schablonen eller är den en miniminivå? Omprövas 

Uppdrag Biståndsbedömning Utförande
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beslut i vederbörlig ordning? Fattas beslut på extra timmar att ”ta av” för att förebygga 
snabba ombeslut? Utför hemtjänstpersonalen insatsen snabbare – eller långsammare – 
än schablontiden anger? Om det i allmänhet är möjligt att göra insatsen snabbare kanske 
schablontiden är för väl tilltagen? Hur lång tid är det rimligt att en insats tar? 
 
Utförandet  
Hur stor del av arbetstiden utförs hemma hos brukaren?  
De beviljade timmarna ska motsvara det faktiska behovet och en rimlig strävan är att bru-
karen ska få alla sina beviljade timmar. Inte fler, inte färre. En rimlig strävan är också att 
en så stor del som möjligt av personalens arbetstid utförs hos brukaren, utöver den tid 
som med nödvändighet går åt till andra arbetsuppgifter såsom resor, dokumentation, mö-
ten etc. 
 
Den största kostnaden inom hemtjänsten är personalkostnader. Utföraren bör därför ha 
kontroll på hur stor andel av arbetstiden som faktiskt används hemma hos brukaren. Det 
kan kallas produktivitet. Vid förfrågningar bland ett urval kommuner svarar många att de 
utför ca 65 % av den beviljade tiden – och har svårt att klara ekonomin. Flera kommuner 
som har gjort beräkningar kring produktiviteten har funnit att minst ca 75–80 procent av 
den tillgängliga arbetstiden behöver utföras hemma hos brukaren för att uppnå en godtag-
bar resursanvändning. För att klara detta krävs mycket god styrning, planering, logistik 
och uppföljning. Arbetad tid, tillgänglig arbetstid, planerad tid och utförd tid hos brukaren 
är de viktigaste styrmåtten tillsammans med beviljade timmar/brukare. Relationerna mel-
lan dessa mått kommer att säga något om hur produktiv hemtjänstenheten är avseende 
bemanning, planering och utförande. Hur används tiden? All arbetad tid hos hemtjänstut-
föraren kan disponeras på olika sätt. För en effektiv styrning är det av yttersta vikt hur den 
disponeras.  
 
Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader 
Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst, har ofta kommit upp till diskussion där det 
handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en 
ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänk-
bara orsaker. Varför ser det ut som det gör? 

En del av skillnaderna kan förklaras av vissa kvalitetsproblem i den underliggande statisti-
ken över antalet brukare. Men skillnaderna kan också ha andra viktiga orsaker och det 
kan krävas en liten djupare analys av kostnader och verksamhet för att hitta dem. 

Skillnader mellan kvalitet och resursförbrukning 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) släppte i februari rapporten – Vad vet 
vi om effektiviteten i landets kommuner. RKA har i rapporten analyserat läget när det gäl-
ler effektiviteten i Sveriges kommuner samt lyft fram mönster och samband. RKA:s slut-
satser är att det finns stora skillnader mellan kvalitet och resursförbrukningen i Sveriges 
kommuner. De kommuner som har en hög resursförbrukning är inte nödvändigtvis den 
som har bäst kvalitet. Få kommuner är effektiva på alla områden och många kommuner 
har bra resultat inom några verksamheter. RKA har i analysen kommit fram till att  det inte 
finns några tydliga samband mellan resurser och kvaliteten. RKA har varit i kontakt med 
de kommuner som skiljer sig mot övriga kommuner och som har en hög effektivitet.  
 
Framgångsfaktorer som lyfts fram i dessa kommuner handlar bl.a. om en framåtsträvande 
kultur som ständigt arbetar för att förbättra servicen till kommuninvånarna. Att det finns en 
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helhetssyn där alla arbetar för att förbättra såväl ekonomin som kvaliteten. Andra fram-
gångsfaktorer som lyfts fram handlar om politiskt stabilitet, samförstånd, ledarskap, förtro-
ende och ordning och reda. 
 
Biståndsbedömning i Tidaholms kommun  
Hur ser efterlevnaden ut kring de riktlinjer som är antagna? 
Riktlinjerna används som ett stöd i utredningsarbetet i de delar det är angivet i riktlinjerna 
om olika insatser. En del skrivningar i riktlinjerna är otydliga, det saknas en hel del ställ-
ningstaganden som ger möjlighet till tolkningar. Det framgår inte alltid vilken nivå av ser-
vice Tidaholms medborgare ska erbjudas i förhållande till skälig levnadsnivå. 
 
Hur fungerar handläggningsrutinerna för att bevilja hemtjänst. 
De handläggningsrutiner som finns fungerar bra över lag. IBIC (Individens behov i cent-
rum) är till viss del infört men fortfarande saknas systemstöd för att kunna arbeta syste-
matiskt med arbetssättet. Bedömningar görs utifrån vilka behov den enskilde har och vad 
man ansökt om.  
 
Vilka schablontider finns för olika behov/insatser. 
Sedan övergången till IBIC finns inte längre några schablontider i verksamhetssystemet 
dessa läggs in manuellt. Biståndshandläggarna har kommit överens om vissa tider som 
de registrerar på vissa insatser eftersom tid måste anges för att rätt avgift ska kunna be-
räknas. Några exempel på schablontider är inköp 30 min, dusch 30 min, städ 60 min. I 
vissa fall måste speciallösningar göras under insatser/tid för att planering och avgift ska bli 
rätt. 
 
Finns det variationer mellan handläggare gällande bedömd tid? 
Variationer finns troligen eftersom varje handläggare är en unik person. Det är dock inga 
stora variationer. Det som styr mer är vilka insatser den enskilde är i behov av och hur 
många insatser som utförs vid samma besök. Har man behov av en insats läggs en tid för 
det. Har man flera insatser kan man krympa tiden för varje insats eftersom man gör flera 
saker samtidigt. Besöket kan innehålla ganska många olika insatser och ändå vara ett 
kort besök. Det finns oklarheter i hur handläggarna ska registrera insatserna om en per-
son tex. är på dagverksamhet några gånger per vecka och samtidigt har hemtjänst eller 
växelvård. 
 
Arbetas det aktivt för att få mer likvärdiga bedömningar? 
Biståndshandläggarna har i och med införandet av  IBIC arbetat mycket i grupp för att få 
en likvärdighet i hur man strukturerar upp utredningarna och bedömer behov. Det är ett 
pågående arbete som kan spetsas till ännu mer. När ett ärende uppkommer som inte på 
ett enkelt sätt kan avgöras diskuteras bedömningen i gruppen eller med enhetschef för att 
få stöd inför beslutet.  
 
Hur ofta följs förändrade behov upp?  
Alla beslut ska följas upp minst 1 gång per år. Hemtjänst är en insats som ofta följs upp 
mycket tätt, speciellt i början då behoven kan förändras snabbt. Biståndshandläggarna 
har regelbunden kontakt med arbetsledarna inom hemtjänsten för att följa upp olika ären-
den vilket ofta leder till omprövning eller uppföljning av insatsen tillsammans med den en-
skilde.  
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Kommunal hälso- och sjukvård 
Ett ytterligare område som påverkar hemtjänstens utförande och kostnader är den kom-
munala hälso- och sjukvården. Insatser som kan vara aktuella handlar framför allt om lä-
kemedelshantering, såromläggning, smörjning, träning m.m.  
 
Tiden för utförandet av delegerad kommunala hälso- och sjukvården är inte inräknad i 
de  hemtjänsttimmar som den enskilde beviljas utifrån socialtjänstlagen. Hälso- och sjuk-
vårdstiden är heller inte med i de kostnadsmått som finns för hemtjänsten. Oftast redovi-
sas en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten eftersom data saknas för hur många 
timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 15 % av tiden är HSL. 

Stöd i ordinärt boende en nulägesbild 
Enheten utför biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet samt per-
sonlig assistans. Bemanningen består av en enhetschef, fem arbetsledare samt totalt 
68,03 årsarbetare som består av omvårdnadspersonal. 
 
Organisationsskiss 

 
Hemtjänsten 
Hemtjänsten utför insatser dygnet runt, 365 dagar om året. Hemtjänsten är uppdelad i 4 
geografiska områden (dag-/kvällstid) och en nattpatrull som täcker hela kommunen natte-
tid. Varje geografiskt område består av såväl ”stad som land”. Medarbetare transporterar 
sig till och från brukare/grupplokal genom att gå, cykla med såväl el-cyklar som traditio-
nella cyklar eller med bil. Hemtjänsten utför insatser till personer oavsett ålder d.v.s. både 
personer som är yngre eller äldre än 65 år. Del av verksamheten som utförs är därmed 
inte att ”betrakta som äldre omsorg”.  
Hemtjänsten utför såväl biståndsbedömda insatser från biståndshandläggare som ordine-
rade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från legitimerad personal, vilket omfattar allt 
från personlig omvårdnad, promenader, ledsagning, avlösning i hemmet, palliativvård till 
serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, matdistribution), installation och besvarande av trygg-
hetslarm, läkemedelshantering, såromläggning, träning m.m.  
 
Hemtjänsten stöttar vid behov även andra enheter utifrån arbetsmiljöskäl då ensamarbete 
inte är lämpligt, i nuläget förekommer dock inte några sådana ärenden.  
 
Hemtjänsten levererar dagligen varm mat från Midgårds kök till brukare med biståndsbe-
dömd matdistribution vilket omfattar cirka 120 portioner per dag. Leveransen sker mellan 
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kl. 12.10-14.00. Distributionen är uppdelad på tre rundor per distrikt vilket omfattar totalt 
tolv matdistributionsrundor. Att distribuera mat tar ca 450 personaltimmar per månad. 
 
Hemtjänsten installerar, besvarar och avinstallerar tyggetslarm. Trygghetslarmen är i 
dagsläget kopplade till Doros trygghetscentral i Malmö som besvarar inkomna trygghets-
larm från brukare. Larm som kräver insatser från hemtjänstens personal vidarebefordrar 
trygghetscentralen via SMS och/eller telefonsamtal. Varje område har i dagsläget två 
”larmtelefoner”. Det finns ingen särskilt grupp som hanterar inkomna larm utan arbetsupp-
giften är utlagd på befintlig personal som har en ”dagplanering”. Det finns heller ingen tid 
avsatt i planering för att hantera trygghetslarm eller oförutsedda händelser vilket kan bidra 
till en ökad arbetsbelastning och stress hos personalen. 
 
Utökade behov av hemtjänst 
För att följa belastningen på hemtjänsten över tid sammanställs data från återrapporte-
ringssystemet Phoniro Care. Diagrammet nedan visar den utförd tid, den tid som registre-
ras i huvudsak i den enskildes hem.  
Registreringen fångar inte all tid som utförs då det saknas registrering av tid för bl.a. mat-
distribution, inköpshantering, viss sop/avfallshantering mm. Den utförda tiden ger dock en 
bild av hur den totala hemtjänsttiden har utvecklats över tid och att belastningen ökar. 
Uppgifter kan också tas fram per hemtjänstområde. Ett Område som sticker ut är område 
två som utför mest tid per månad och som har flest brukare. 
 

 
 
Diagrammet nedan visar antal registrerade besök sedan 2015 ökat. Många besök medför 
s.k.” kringtid” för att förflytta sig mellan olika brukare. 
 

 
 
Nyckelfri hemtjänst 
Hemtjänsten införde 2013/2014 nyckelfrihantering för att minska kringtiden och för att 
kunna ge en bättre service till kommuninvånarna. Nyckelfrihantering innebär att det sätts 
upp digitala låsenheter på den enskildes dörr som öppnas med tjänstemobiler. Uppsätt-
ningen innebär ingen fysisk åverkan på den enskildes dörr. Det sätts även upp digitala lås 
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på portar, tvättstugedörrar, dörrar till soprum mm. För de brukare som är i behov av hjälp 
med läkemedelshanteringen placeras digitala medicinskåp ut vilka även de öppnas med 
tjänstemobil. För att hantera de digitala låsen finns ombud utsedda i verksamheten som 
har i uppdrag att hantera uppsättning/utplacering av lås och larm. Vid uppsättning av lås 
kopplade till portar (flerfamiljshus) anlitas externt lokalt bolag för uppsättningen då det krä-
ver kompetens som inte finns i verksamheten.  Måndag till fredag mellan 13.00-16.00  
finns en medarbetare i tjänst som har i uppdrag att hantera lås och larm uppsättning/ned-
montering. En gång per vecka är det två medarbetare i tjänst för att hantera komplicerade 
uppsättningar och installationer.   
 
Bemanning 
Hemtjänstens bemanning består av 61.39 årsarbetare som arbetar dag/kväll samt 6.64 
årsarbetare som arbetar natt. Utmaningen är att det finns ett behov att ha ett antal perso-
ner som utför arbetet vilket inte är det samma som antalet årsarbetare.  
 
Arbetet inom hemtjänsten har av tradition i huvudsak varit uppbyggt på deltidsarbetande 
medarbetare, just med anledning av att det behövs fler personer, än ett fåtal som arbetar 
heltid. Införandet av heltid som norm kommer därför inte att lösa utmaningen med fler per-
sonal. Eftersom det i avtal finns begränsningar avseende antal arbetstillfällen per 4 veckor 
och hur arbetstiden är förlagd. Tiden ska vara sammanhållen. Tidigare förlades arbetsti-
den i en s.k. delad tur med arbete på morgon och kväll med en längre rast däremellan. 
Lösningen ligger inte i att låta personal ”går upp i tid” genom att minska antalet personer 
som arbetar på en högre sysselsättningsgrad, eftersom det fortfarande behövs ett visst 
antal personer för att lösa uppdraget vid en viss tid.  
 
Hemtjänstområde 1  
Bemanningen omfattar 7-8 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Idag omfattar schemat totalt 14,1587 årsarbetare, 
fördelat på 16 personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan 
helg och vardagar motsvarande 13 arbetspass dagar och kvällar. 
 
Hemtjänstområde 2 
Bemanningen omfattar 9-10 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.00 (22.30). Schemat omfattar totalt 17,1663 årsarbetare, förde-
lat på 20 personer (av dessa är två schemarader vakanta). Utöver detta så tillkommer 
flera bristrader/turer varje helg men även vardagar i en så stor omfattning att det minst går 
att anställa 1-2 personer på ”ordinarie rader (schemalagd arbetstid varannan helg) och 2-
3 personer som endast har helgtjänster (schemalagt arbete 4 helger av 4). Bristernas om-
fattning är 52 arbetspass på 4 veckor.  
 
Hemtjänstområde 3 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 3-3,5 personer i 
tjänst mellan kl. 16.00-22.30. Schemat omfattar totalt 14,0081 årsarbetare, fördelat på 16 
personer. Utöver det så tillkommer det en bristrad som omfattar varannan helg motsva-
rande 4 arbetspass.  
 
Hemtjänstområde 4 
Bemanningen omfattar 7 personer i tjänst mellan kl. 07.00-16.00 och 4 personer i tjänst 
mellan kl. 16.00-22.00. Schemat omfattar totalt 14 årsarbetare, fördelat på 16 personer, 
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varav två av dessa rader är vakanta. Utöver det så tillkommer det två bristrader som om-
fattar varje helg motsvarande 16 arbetspass. 
 
Hemtjänstens Nattpatrullen 
I nattpatrullen arbetar 4 personal samtidigt varje natt (par 2+2). Ökning av bemanning har 
skett de senaste åren med anledning av arbetsmiljöskäl (orolig arbetsmiljö nattetid med 
anledning av oroligheter nattetid i samhället). Kostnaden för ökningen av bemanningen 
nattetid är ca 900 tkr-1milj. Schemaläggningen omfattar 6,64 årsarbetare fördelat på 10 
medarbetare. Samtliga tio medarbetare har för närvarande en sysselsättningsgrad på 
0,7514%. Hur en förändring skulle se ut med anledning av arbetet med heltid som norm är 
idag oklart.  
 
Planering av utförande av insatser 
Planeringen sker digitalt i verksamhetssystemet Magna Cura och grundar sig på de indivi-
duella beslut som biståndsbedömarna har fattat enligt socialtjänstlagen. Planering hante-
ras av fyra medarbetare som arbetar i respektive hemvårdsgrupp, dvs medarbetare har 
ett uppdrag att planera del av sin arbetstid. Planeringsuppdraget är fördelat så medarbe-
tare från grupp 1 och 2 samt 3 och fyra planerar tillsammans. Två medarbetare har plane-
ringstid måndag till fredag mellan kl. 10.00-16.00. Det har varit en viktig ståndpunkt i valet 
av modell att ha planerare som är förankrade i det praktiska arbetet i utförandet av insat-
ser hos brukare, för att kunna ha en dialog gällande vad som är möjligt eller vad som 
måste tas hänsyn till i arbetet med planering.  
 
Planeringsdirektiv 
I planeringen är den faktiska tid för förflyttning mellan brukare med. Möjlighet till paus i 
grupplokalen på förmiddagen för att hantera toalettbesök, fika, förändringar i plane-
ring/verksamheten som uppstår ”akut” eller p.g.a. arbetsmiljöskäl.  
Planeringen läggas med utgångspunkt kontinuitet ”över dagen”, vilket har brustit med an-
ledning av ökad belastning/behov och större korttidsfrånvaro av personal under inneva-
rande år (höga sjuktal). 
 
Planeringen läggs med utgångspunkt att det ska finnas ”fria rader” dvs personal som ej 
har någon aktuell planering för att kunna hantera den akut uppkommen frånvaron som till-
kommer med kortvarsel. Arbetssättet underlättar därmed även möjligheten att ej sätta in 
vikarie vid frånvaro som tillkommer hastigt (”0-vika”). 
 
Direktiven vid besök där dubbelbemanning krävs (2 personal för att genomföra del av in-
sats eller hela insatsen), är att en av personerna ska vara personal från brukarens ordina-
rie hemvårdsgrupp, den andra kan vara en intermittent vikarie eller från annan hemvårds 
grupp. 
 
Planeringsutmaningar 
Orsaker som försvårar arbetet med planeringen och som påverkar möjligheten att arbeta 
med personalkontinuitet består bl.a. av brister i hemtjänstens planeringssystem och funk-
tionalitet. Det krävs mycket manuellt arbete, vilket medför svårigheter att hålla kontroll på 
samtliga parametrar som behöver tas hänsyn till. 
 
Hemtjänsten har schematekniska utmaningar, dvs korta turer försvårar arbetet med att få 
kontinuitet över dagen (schemateknisk utgångspunkt sedan september 2020 med 19 ar-
betstillfällen på 4v). 
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Behovet motsvarar inte hemtjänstens bemanningsstruktur. Flertalet bristturer/bristrader 
tillsätts med intermittent personal. 
 
Ruttoptimering, hantering av kringtid/förflyttningar, transportmedel. 
 
Kompetens i utförandet av insatser, gäller både delegeringar från legitimerad personal för 
att utföra insatser som kompetens gällande körkort, språk samt krav om manlig eller 
kvinnlig personal. 
 
Hemtjänsten är en rörlig verksamhet med snabba förändringar av insatser, kan vara både 
från legitimerad personal eller biståndsbedömda insatser som tillkommer/avropas med 
kort varsel (inom loppet av 0,5-1h upp till det närmsta dygnet eller fredag inför helg) 
 
Frånvarohantering av personal, såväl kort som långsiktig. Enheten har haft en ökning av 
frånvaro under det gångna året (2020) till drygt 11% (från ca 7% 2019). 
Hantering av dubbelbemannade besök. 
 
En ytterligare utmaning är att möta brukares önskemål avseende tider som insatser ska 
utföras på (viljan att påverka tiden när insatsen ska utföras). 
 
Förändrade krav gällande hantering av in- och utskrivning från slutenvården medför ökade 
kostnader då bemanningen måste ta höjd för de brukare som är inneliggande, då åter-
gång till hemmet sker med kort varsel alternativt förändras med kort varsel (samma dag 
eller dagen där på).  
 
Till sist så spelar det ingen roll hur mycket tid som läggs för att hantera planeringen ur 
kontinuitetsperspektivet om inte arbetssättet följer hela vägen ut i utförandet.  
 
Analys av kvaliteten inom hemtjänsten  
Deloitte lyfter i revisionsrapporten 2020 fram fyra kvalitetsmått för att bedöma kvalitet 
inom hemtjänsten i Tidaholms kommun. Dessa handlar om personalkontinuitet, Persona-
lens utbildningsnivå/kunnighet och erfarenhet, Bemötande/förtroende och trygghet samt 
Inflytande och tillräckligt med tid. Nedan följer en analys av samtliga av dessa kvalitetsa-
spekter. 
 
Analys av personalkontinuitet 
Tidaholm har en relativ låg personalkontinuitet än andra jämförbara kommuner. Måttet 
personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänstmottagare möter under, 14 dagar  
beskriver ett medelvärde och gäller personer som är 65 år och äldre, som har två eller fler 
besök av hemtjänsten varje dag (07.00-22.00). Personalkontinuiteten är en viktig faktor för 
att kunna driva en hemtjänst med god kvalitet. Sedan 2016 har personalkontinuiteten för-
sämrats från 16 personer till 2017 (18) 2018 (19) och 2019 (20) och 2020, 20 personer. 
 
För att kunna analysera personalkontinuiteten mer ingående har resultat tagits fram för re-
spektive hemtjänstområde och för totalen under innevarande år 2021. Rapportering har ti-
digare endast gjorts en gång per år. Sedan januari  2021 följs resultatet per månad. (det 
sistnämnda är det mått som rapporteras som nationell statistik varje år) 
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Personalkontinuiteten påverkas av en rad olika omständigheter så som t.ex. bemanning, 
schema, planering, personalens korttidsfrånvaro, personalens följsamhet till upprättad pla-
nering, antalet brukare inom varje geografiskt område mm.  
 
Ovanstående tabell visar på att personalkontinuiteten skiljer sig åt mellan de olika hem-
vårdsområdena eftersom förutsättningarna i ärenden skiljer sig åt mellan de olika grup-
perna. 
Område 2 skiljer sig markant i jämförelse med de övriga områdena och har större problem 
med personalkontinuiteten. En av anledningarna är att det finns flera bristturer på detta 
område. Bristerna tillsätts med personal från tillfälle till tillfälle dvs det finns ingen ordinarie 
personal på de dessa tider. Område 2 är större än övriga grupper. Utför mer tid än övriga 
grupper, har fler ärenden med dubbelbemanningsbesök.  
 
Förslag på förbättringar  
För att höja personalkontinuiteten kommer de geografiska områdena att ändras från fyra 
till sex arbetsgrupper. Mindre arbetsgrupper kan medföra positiva effekter på kontinuitets-
iffrorna då det är färre personer som arbetet planeras ut på. En arbetsgrupp är tillsatt och 
ska ta fram ett förslag. Förändring beräknas vara genomfört under hösten 2021. 
 
En översyn av schemaförändringar gällande antalet arbetstillfällen per månad pågår för 
dem som arbetar deltid. Positiva effekter kan redan ses i kontinuitetssiffrorna för område 
tre och fyra.      
 
Förvaltningen håller på att tillsammans med personalavdelningen ser över möjligheten 
kring införande av helgtjänster dvs att arbetstiden är förlagd till samtliga helgdagar på en 
schemaperiod om 4 veckor. Anledningen är att merparten av bristerna finns förlagda till 
helgpass (lördag/söndag) och bemannas idag med olika personer. Om helgtjänster införs 
minskas antalet personer som bemannar dessa bristturer och förutsättningarna för att  
höja personalkontinuiteten förbättras.    
 
Enheten håller även på att se över organisationen för att hantera inkomna larm och oförut-
sedda händelser. En annan organisation skulle mycket väl kunna förbättra både arbets-
miljön för medarbetarna men även ha effekt på personalkontinuiteten och att planering-
arna följs i större utsträckning. Förslaget är att ha två medarbetare som hanterar inkomna 
larm och oförutsedda händelser mellan 07-22 vilket medför en utökning med ca 5 årsarbe-
tare per år. 
 
Med anledning av att det blir allt svårare att rekrytera utbildad personal finns funderingar 
på att se över organiseringen av utförandet av serviceinsatser så som städ, tvätt och in-
köp. Dessa insatser skulle kunna hanteras av en specifik hemvårdsgrupp eller service-
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grupp som endast hantera serviceinsatser och som därmed även skulle kunna ha annan 
utbildningsnivå. 
 
Analys av personalens utbildningsnivå, kunnighet och erfarenhet 
Personalens utbildningsnivå inom hemtjänsten är hög, samtliga tillsvidareanställda har en 
formell gymnasieutbildning till omvårdare eller undersköterska och flertalet har en lång er-
farenhet inom hemtjänsten. Två medarbetare med visstidsanställning har en påbörjad om-
vårdnadsutbildning och beräknas vara klara med under första halvåret 2021, därefter 
kommer deras anställningsform att övergå till en tillsvidareanställning. Timanställd perso-
nal har i huvudsak inte någon formell omvårdnadsutbildning, men flera har ansökt till vux-
enutbildning hösten 2021. 
 
Analys av kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet 
Kvalitetsmåttet bemötande, förtroende och trygghet som Deloitte hänvisar till kommer från 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Måttet redovisas i Kom-
mun -och landstingsdatabasen Kolada., Måttet är en sammanslagning av tre separata frå-
geställningar, brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (Ja, alltid), hur tryggt eller 
otryggt känns det att bo hemma med stöd av hemtjänst? (mycket tryggt) känner du förtro-
ende för personalen som kommer hem till dig? (ja för alla i personalen eller ja för flertalet i 
personalen) Resultatet lyfter endast fram de mest positiva svarsalternativen vilket inte är 
fallet när socialstyrelsen gör sin sammanställning av undersökningen. Hemtjänstens resul-
tat blir då något helt annat.  
 
Hemtjänsten är van med att använda sig av varje frågeställning separat för att skapa en 
mer nyanserad bild av hur den enskilde uppfattar kvaliteten. Att från nationellt håll redo-
visa resultatet på olika sätt skapar en stor förvirring. Mer om hemtjänstens resultat gäl-
lande brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen finns att ta del av i 
bilaga 1. 
 
Skillnaderna mellan kommunernas resultat när frågeställningarna är sammanslagna blir 
marginell. Tidaholm tillhör dock de mittersta 50% av kommunerna i Sverige. Se bilaga 2 
 
Analys av kvalitetsmåttet inflytande och tillräckligt med tid 
Även detta mått lyfter endast fram de som svarat mycket positivt på följande tre underlig-
gande frågor; brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras, (ja, alltid)  brukar du kunna påverka vid vilken tid personalen kommer, (ja all-
tid) brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig (ja, of-
tast). För detta mått ligger Tidaholm bland de 25% av Sveriges kommuner som fått den 
bästa bedömningen. Här är skillnaderna större mellan kommunerna. Se bilaga 2 
 
Analys av hemtjänstens kostnader 
Kostnaden för hemtjänst (kr/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänsttimme i 
Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sänkas och 
hamna på liknande nivå som andra kommuner? 
 
I ”Koll på äldreomsorgen” så jämförs Tidaholm med Heby, Sävsjö, Sölvesborg, Tomelilla, 
Tibro, Nora och Smedjebacken, dessa är liknande kommuner enligt Koladas ”liknande 
kommuner äldreomsorg”. En del i arbetet är att undersöka vad dessa kommuner har för 
framgångsfaktorer, samt kommunernas kostnader för äldreomsorg i förhållande till refe-
renskostnad. 
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Hemtjänstens kostnader i jämförelse med liknande kommuner 
För att jämföra hemtjänstens kostnader med liknande kommuner har vi valt att använda 
nyckeltal som årligen presenteras av SKR, Kolada. De kommuner som jämförs är ”Lik-
nande kommuner äldreomsorg, Tidaholm, 2019”. 
 

 
 
Jämfört med liknande kommuner har Tidaholm högre kostnad per hemtjänsttagare. 
 
En översyn av kostnadsfördelning inom förvaltningen har genomförts för att säkerställa att 
kostnad per verksamhet som årligen rapporteras till Statistiska Centralbyrån (SCB) är kor-
rekt. Kostnad för gemensamma verksamheter skall fördelas över de olika verksamheter 
som omfattas inom begreppet äldreomsorg. 
 
Verksamheter som gemensamt skall bära äldreomsorgens gemensamma kostnader: 
- Hemtjänst i ordinärt boende 
- Korttidsboende/korttidsvård 
- Dagverksamhet, ordinärt boende 
- Särskilt boende 
- Öppen verksamhet 
- Övriga insatser i ordinärt boende 
 
Omsorg om personer under 65 år skall inte räknas med som kostnad för äldreomsorg. 
Kostnad för gemensamma verksamheter såsom förvaltningsledning, biståndsbedömning, 
HSL, rehab, kök och vaktmästeri fördelas så att varje verksamhet inom äldreomsorgen 
bär verksamhetens andel av kostnaderna. 
 
 
 
 
Förändring av hemtjänstens andel av gemensamma kostnader efter översyn av fördelning 
av gemensamma kostnader: 
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   2019 2020 förändring 
Förvaltningsledning  20 % 18 % -2 % 
Biståndsbedömning  19 % 30 % +11 % 
HSL   24 % 22 % -2 % 
Rehab   24 % 19 % -5 % 
Kök   31 % 12 % -19 % 
Vaktmästeri  20 % 0 % -20 % 
Resurs   26 % 24 % -2 % 
Stödformer   10 % 10 % - 

 
Hemtjänstens andel av kökets kostnader baseras på antal måltider som levereras till hem-
tjänsttagare. Tidigare beräkning baserades på antalet brukare i verksamheten vilket inne-
bar att hemtjänstens andel av kostnaden blev för hög. 
 
Hemtjänstens kostnad för omsorg om personer yngre än 65 år baseras på utförd tid. Tidi-
gare beräkning baserades på andel brukare. 
 
Förändringarna leder till en mer korrekt fördelning av kostnader inom äldreomsorgen. 
 
Översyn av kostnadsfördelning och förändrad beräkningsmetod för omsorg om hemtjänst-
tagare yngre än 65 år innebär sannolikt att nyckeltalet kostnad per hemtjänsttagare kom-
mer att vara närmare liknande kommuner än vad som redovisats för år 2019. 
 
Kontroll av fördelning av gemensamma kostnader sker årligen i samband med månads-
uppföljning december. 
 
Framgångsfaktorer i liknande kommuner 
Liknande kommuner är organiserade på olika sätt. Enskilda kommuners budgetförutsätt-
ningar eller ambitionsnivå framgår inte av jämförande statistik. Lagar och förordningar är 
lika för kommunerna, trots det kan jämförande nyckeltal variera mellan kommuner. 
 
Liknande kommuner med äldreomsorgskostnader i nivå med eller lägre än referenskost-
nad, har andel invånare 65+ med hemtjänst 6,4 procent (genomsnitt år 2019). Andelen i 
Tidaholm är 5,4 procent. 
 
En av de liknande kommunerna, Tomelilla, har hemtjänst i enskild regi. 
 
Nora och Sölvesborg har låg kostnad per hemtjänsttagare men hög nettokostnadsavvi-
kelse äldreomsorg, vilket inte är eftersträvansvärt för Tidaholms kommun vars budgetmo-
dell baseras på referenskostnad. 
 
Tibro och Heby redovisar båda lägre kostnad per hemtjänsttagare. De har 6–7 procent 
andel hemtjänsttagare vilket är genomsnittlig andel för liknande kommuner. De har båda 
en nettokostnadsavvikelse äldreomsorg som är lägre än referenskostnad äldreomsorg. Ti-
bro och Heby kan vara lämpliga referenskommuner för Tidaholm i arbetet med att uppnå 
och tillhandahålla rätt kombination av äldreomsorgsinsatser. 
 

 
Andel hemtjänsttagare i liknande kommuner 
Tidaholm har lägre andel invånare med hemtjänst jämfört med liknande kommuner. Ande-
len ökar nu i samband med minskning av antal platser på särskilt boende. Tidaholms an-
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del hemtjänsttagare år 2019 är nästan i nivå med liknande kommuner. Nora som redovi-
sar lägst kostnad per hemtjänsttagare, redovisar högst andel hemtjänsttagare. 
 

 
 

 
 
Referenskostnad äldreomsorg 
Referenskostnad för äldreomsorgen redovisas i kronor per invånare den 31/12, och byg-
ger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 
90+ år i kommunen) civilstånd (sammanboende/ensamstående), ohälsa, andel födda ut-
anför Norden, restider i hemtjänsten, merkostnader för institutionsboende i glesbygd, mer-
kostnader för löner enligt löneutjämningsmodellen för äldreomsorgen del av standardkost-
naderna för administration, uppvärmning och befolkningsminskning från utjämningsmodel-
len för verksamhetsövergripande kostnader. Skillnaden mellan referenskostnaden och 
standardkostnaden för äldreomsorgen i kostnadsutjämningen är dels att referenskostna-
den mäter strukturen aktuellt år, medan standardkostnaden utgår från strukturen två år ti-
digare. Dels ingår delar av standardkostnaden för verksamhetsövergripande kostnader i 
referenskostnaden. Källa: SKR 
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Liknande kommuner äldreomsorg har liknande referenskostnad äldreomsorg, kr/inv. 
 

 
 
I Tidaholm baseras nämndens budgetram på referenskostnad och volym. För att hålla en 
budget i balans får verksamheternas kostnader inte överstiga referenskostnaden.  
 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Net-
tokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostna-
den för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommu-
nen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkost-
nader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna 
från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kost-
nadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på 
ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar jämförbarheten med 
tidigare år. Källa: SKR. 
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Inom gruppen liknande kommuner är det stora skillnader i nettokostnadsavvikelse äldre-
omsorg. Tidaholms nettokostnad äldreomsorg var 2,1 procent högre än referenskostnad 
år 2019. 
 
De kommuner som har betydlig större andel invånare med hemtjänst har även betydligt 
högre nettokostnadsavvikelse äldreomsorg. Stor volym är kostnadsdrivande. Kostnad per 
hemtjänsttagare är lägre då andelen hemtjänsttagare är hög. 
 
Flertalet liknande kommuner har negativ nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, d.v.s. lägre 
kostnadsläge för äldreomsorg än statistiskt förväntat. 
 
Tomelilla redovisar betydligt lägre nettokostnadsavvikelse. Tomelilla är enda kommun 
med hemtjänst i enskild regi. Sedan år 2010 har 50 procent av hemtjänsttagarna i Tome-
lilla hemtjänst i enskild regi, under samma period har Tomelilla haft negativ kostnadsavvi-
kelse äldreomsorg. 
 
Andra liknande kommuner har tidigare haft hemtjänst i enskild regi i mindre omfattning: 
- Heby  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna 
- Sävsjö  2014 – 2016, 5 procent av hemtjänsttagarna  
- Tibro          – 2003, 25 procent av hemtjänsttagarna  
 
 
Analys av kostnad per beviljad hemtjänsttimme 
I rapporten ”Koll på äldreomsorgen” från Sveriges kommuner och regioner (SKR) publice-
ras nyckeltalet Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Nyckeltalet beräknas genom att divi-
dera den totala kostnaden för hemtjänst med totalt antal beviljade hemtjänsttimmar. 
 
År 2019 var Tidaholms kostnad per beviljad hemtjänsttimme 1 401 kronor. Liknande kom-
muner hade kostnad per beviljad hemtjänsttimme 897 kronor. Det är en uppseendeväc-
kande avvikelse som förvaltningen bedömer inte är korrekt. Skillnaden är alltför stor. 
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Varje månad rapporter social- och omvårdnadsförvaltningen nationell statistik. Uppgifterna 
samlas in med stöd av förordningen (1981:1 370) om skyldighet för socialnämnderna att 
lämna statistiska uppgifter. Uppgifter som lämnas handlar om individuppgifter om perso-
ner som har beslut om insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppgifterna hämtas ge-
nom en programkörning i verksamhetssystemet Magnacura. Resultatet bli två olika Excel-
filer som bl.a. innehåller individuppgifter om beviljade insatser, timmar, beslutsdatum, 
verkställighetsdatum mm. Filerna rättas på eventuella fel innan de skickas till socialstyrel-
sen. Denna statistik ligger till grund för flera av de kostnadsjämförelsemått som bl.a. redo-
visas i Kolada.  
 
I samband med granskning av beviljad tid framkommer fler olika brister gällande registre-
ring av beviljad tid som bl.a. hör ihop med rådande taxor och avgifter inom äldreomsor-
gen, systemförändringar och underhåll av verksamhetssystem. 
 
Brukare som är beviljade matdistribution har inte någon beviljad tid registrerad. Brukare 
som beviljas avlösning i hemmet (12 timmar kostnadsfritt) har inte alltid registrerats med 
denna tid. Ett flertal brukare som beviljats ledsagning har ingen beviljad tid på sin insats 
då denna insats oftast är en del av andra hemtjänstinsatser och utförs vid behov. Regi-
strering dubbelbemanning registreras inte alltid vid behov. 
 
Det har även framkommit att det inte fattas några beslut för dem som befinner sig i livet 
slutskede och som behöver palliativ vård i hemmet, vilket behöver förtydligas i riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. Samverkan mellan legitimerad personal och biståndshandläg-
gare behöver tydliggöras samtidigt som beslut om insats och tid måste registreras. Att bli 
beviljad vård i livets slutskede kan vara en mycket omfattande insats som kan fortgå från 
några dagar till flera månader.  
 
Från den första april har fem minuter per portion registrerats på alla som har matdistribu-
tion. Samtliga brukare som beviljats avlösning har registrerats med 12 timmar/månad, vil-
ket ökat den bedömda tiden med ca 500 timmar/månad. När det gäller ledsagning behö-
ver taxor, avgifter och riktlinjer ses över för denna insats. 
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Efter översyn och justering av kostnadsfördelning inom äldreomsorgen, samt översyn av 
rapportering av beviljad tid, kommer kostnad per beviljad hemtjänsttimme att vara mer 
rättvisande för 2021.  
 
Ett fortsatt arbete kommer att behöva göras för att komma tillrätta med all registrering av 
bedömd tid. Frågan är hur mycket resurser som ska läggas på detta nu när vi står inför att 
byta verksamhetssystem hösten 2022. 
 
Analys av vad som krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo 
kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja in-
flyttning till ett särskilt boende? 
 
Vid en jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre 
som bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst när man 
tittar på siffrorna i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. En av anledningarna till var-
för andelen äldre i särskilt boende ligger högre än andra kommunen bottnar sig till stor del 
i tillgången på antalet särskilda boende platser i kommunen.  
 
Finns det en god tillgång på särskilda boende platser är risken stor att dessa fylls med 
personer som har ett mindre behov av omvårdnad, tillsyn och trygghet dygnet runt. Bi-
ståndshandläggningen blir inte lika tuffa i bedömningarna och inflyttningen sker i ett tidi-
gare skede vilket bidrar till längre medelvårdtid. I tabellen nedan ses hur Tidaholm skiljer 
sig mellan jämförbara kommuner. År 2008 började flera kommuner att skära ned på anta-
let särskilda boendeplatser medans Tidaholms kommun valde att ligga kvar på samma 
nivå.  
 
Diagrammet nedan visar antalet invånare 65+ i särskilt boende. Tidaholm ligger år 2019 
på 5,3 procent medans liknande kommuner ligger på 3,5 och riket på 4,0 procent. Minsk-
ningen av antalet boendeplatser från oktober 2020 kommer att påverka resultatet för 
2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytterligare faktorer som påverkar andelen äldre i särskilt boende är tillgången till bra varie-
rade, tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre i kommunen. Finns det ett brett utbud av 
tillgänglighetsanpassade bostäder kommer både behovet och kostnaderna för särskilt bo-
ende att minska. Kostnaderna för bostäderna bör tas in i beaktan då äldres betalningsför-
måga varierar. En av anledningarna till att ett särskilt boende kan bli aktuellt är att livssitu-
ationen förändras på grund av hälsoskäl. Att inte längre klarar av att förflytta sig mellan 
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olika våningsplan eller att hygienutrymmen är för trånga bidrar till flera inflyttningar. Många 
äldre bor också kvar i sina småhus/villor högt upp i åldern vilket blir ett problem när bosta-
den inte är tillgänglighetsanpassad. Tidaholms kommun lägger årligen (2019) ca 1,2 mkr 
på olika bostadsanpassningar. 
 
Om andel äldre som behöver hemtjänst i Tidaholm ökar står hemtjänsten inför stor utma-
ningar som bl.a. handlar om effektivisering och förändrade arbetssätt samt införande av 
digital teknik som kan bidra till att öka den enskildes självständighet och trygghet. Men för 
att tekniken ska kunna fungera krävs att Tidaholms kommun har en bra digital infrastruk-
tur som möjliggör införande av ny teknik.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar äldres möjlighet att bo kvar i sina bostäder trots svik-
tande hälsa och funktionsnedsättningar är att kommunen fortsättningsvis kan erbjuda en 
god och säker vård för dem som behöver kommunal hälso- och sjukvård samt att det finns 
tillgång till en hemtjänst av hög kvalitet. 
 
Kommunen bör även fortsättningsvis bedriva korttidsplatser för utredning av behov av 
vård och omsorg, avlösning, träning, bostadsanpassningar och vård i livet slut. Korttids-
platserna fungerar som ett dragspel mellan hemtjänsten och det särskilda boendet om 
hemsituationen blir ohållbar. 
 
En annan viktig aspekt är att satsa på förebyggande insatser, möjliggöra olika mötesplat-
ser för gemenskap och delaktighet för att upprätthålla äldres hälsa och välbefinnande. 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om verksamhetsbidrag Tidaholm 
Alltjänst ekonomisk förening 2022 
SON 2021/147 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta 

bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd om 1,2 miljoner kronor 
år 2022 och med en planering om fortsatt minskning av verksamhetsstödet under 2023, 
2024 och 2025 med minst 400 tkr per år. Den årliga summan beslutas efter ansökan från 
föreningen enligt nuvarande ordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 miljoner kronor på 
årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet successivt skall minskas. För år 2021 
beviljades verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i 
förskott. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att bevilja Tidaholms 

Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,2 miljoner kronor år 2022. 
- Ordförande föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att bevilja Tidaholms 

Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd om 1,2 miljoner kronor år 2022 och med 
en planering om fortsatt minskning av verksamhetsstödet under 2023, 2024 och 2025 
med minst 400 tkr per år. Den årliga summan beslutas efter ansökan från föreningen enligt 
nuvarande ordning. 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/222, ”Beslut om 

verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk förening 2022” 
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om verksamhetsstöd 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 

Förening”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2021-11-15 
 Ansökan om verksamhetsstöd för 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
 TAEF Resultatrapport 210101 – 210831, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
 Verksamhetsberättelse för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-07 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/147 

§ 222 Beslut om verksamhetsbidrag Tidaholm Alltjänst ekonomisk 
förening 2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bordlägga 
ärendet och bjuda in föreningen och dess revisorer till arbetsutskottets 
sammanträde 11 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor. 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 
miljoner kronor på årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet 
successivt skall minskas. För år 2021 beviljades verksamhetsstöd 1,5 miljoner 
kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i förskott. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
bevilja Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,2 
miljoner kronor år 2022. 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att bordlägga ärendet och 
bjuda in föreningen och dess revisorer till arbetsutskottets 
sammanträde 11 januari 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd 2022, Tidaholms 

Alltjänst Ekonomisk Förening”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2021-11-15 

✓ Ansökan om verksamhetsstöd för 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

✓ TAEF Resultatrapport 210101 – 210831, Tidaholms Alltjänst 
Ekonomisk Förening 

✓ Verksamhetsberättelse för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/147 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan om verksamhetsstöd 2022, Tidaholms 
Alltjänst Ekonomisk Förening  
 
Ärendet 
Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening ansöker om verksamhetsstöd för 
perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 1,5 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd 2022, Tidaholms 

Alltjänst Ekonomisk Förening”, Förvaltningsekonom Ola Pettersson, 
2021-11-15 

✓ Ansökan om verksamhetsstöd för 2022, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

✓ TAEF Resultatrapport 210101 – 210831, Tidaholms Alltjänst 
Ekonomisk Förening 

✓ Verksamhetsberättelse för 2021, Tidaholms Alltjänst Ekonomisk 
Förening 

 
Utredning 
Då verksamheten startade år 2016 beslutades om verksamhetsstöd 2,4 
miljoner kronor på årsbasis. Samtidigt beslutades att verksamhetsstödet 
successivt skall minskas. För år 2021 beviljades verksamhetsstöd 1,5 miljoner 
kronor. Utbetalning av verksamhetsstöd sker kvartalsvis i förskott. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bevilja Tidaholms 
Alltjänst Ekonomisk Förening verksamhetsstöd 1,2 miljoner kronor år 
2022. 

 
Sändlista 
Tidaholm Alltjänst Ekonomisk Förening 
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Verksamhetsberättelse för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 

Syfte/bakgrund:  

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening är en resurs för att skapa arbete och meningsfull 

sysselsättning för människor med någon form av begränsningar eller som av annan 

anledning står långt från den öppna arbetsmarknaden, något som gör det svårt för dem att 

konkurrera med lika villkor på den öppna arbetsmarknaden. I första hand gäller det för 

boende i Tidaholm med omnejd.  

Föreningen är ett komplement och alternativ till insatser från offentlig sektor och anställning 

i den privata sektorn. Föreningen har ett nära samarbete med såväl privata aktörer som 

offentlig sektor.  

Föreningen är icke vinst-drivande, vi återinvesterar all vår vinst i verksamheten, är religiöst 

och politiskt obunden. 

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk förening startade sin verksamhet i full skala 1 april 2016, 

innan dess var den en del av Tidaholms kommuns Arbetsmarknadsenhet och gick under 

benämningen ”Yttre hemtjänst”. 

Fram till 31 mars 2016 var uppdraget i första hand att sköta gräsmattor och snöskottning åt 

äldre för att de skulle kunna bo kvar i den egna fastigheten. Föreningen gjorde även andra 

uppdrag åt Tidaholms kommuns olika förvaltningar. 

Ekonomi: 

Redovisas för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31, se bilagor 

 Resultatrapport, 210101–210831 

 Balansräkning 210101–210831 

Personal: 

Fram till och med augusti 2021 var vi 22 tillsvidareanställda (18 på 100 %, tre på 50 % och en 

på 25%), åtta visstid, två praktikanter, två på samhällstjänst samt tre från LSS (totalt 37 

personer). 

Under våren har en pensionär förlängts med sex månader på eget önskemål. Två ”viss-

tidare” har fått förlängning, tre har fått tidsbegränsade anställningar. 
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Föreningen har fram till september 2021 sysselsatt tre-fyra personer från LSS-verksamhet 

samt några ”skoltrötta” ungdomar hemmahörande i Tidaholms kommun. 

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer vi att ha två pensionsavgångar. 

Under sommarlovet 2021 har vi tagit emot och skapat meningsfull sysselsättning åt totalt 26 

feriepraktikanter, årskurs 9. 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska då personalen mår bättre. Vi arbetar aktivt med våra 

medarbetare för att upptäcka eventuella hälsoproblem i syfte att ytterligare minska 

sjukfrånvaro. Vi har ett bra samarbete med socialförvaltningen kring bl. a missbruksfrågor.  

Kunder/uppdrag: 

Vi har idag en bred kundbas i vårt register, vi fortsätter att öka och har som mål att nå 1600 

unika kunder i vårt register innan årsskiftet (privatpersoner samt företag), Tidaholms 

kommun ej inräknade.  

Vad har mer hänt: 

Vi har haft ett spännande år, ökat vår vinst och kommer innan året är slut att återinvestera 

den vinst som idag finns upparbetad, nedan finns axplock på återinvestering; 

 Ny traktor i syfte att bli mer konkurrenskraftiga vid exempelvis snöröjning 

 Nytt datoriserat kassasystem till Återbruket 

 Under oktober månad sker flytt till nya lokaler där vi samlar BAS och Återbruket 

under samma tak (skapar en hel del kostnader) 

Vi har anställd Kjell som ytterligare en arbetsledare, i syfte att få tid, stabilitet och mer 

praktisk handledning till våra medarbetare på BAS. Varje enskild individ ska känna att hen får 

korrekt information/utbildning och kunna utföra meningsfulla arbetsuppgifter utifrån sin 

egen förmåga (bygga sin personliga kompetens, självkänsla och CV). 

När nu flytten genomförs kommer fler nya idéer att sättas till verket för att utveckla och 

stärka verksamheten ytterligare. 

Vi upplever också att våra anställda är nöjda med vad vi åstadkommit och att vi ser med 

tillförsikt fram emot nästa år och de utmaningar vi ställs inför. 

 

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk förening 

 

Tommy Danielsson 
Verksamhetsledare    
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-08-31

Resultatrapport 

Utskrivet 2021-09-24 16:57
Senaste vernr A 483 B 807 C 1303 D 454 E

444 FT 705 G 10 K 13 N 220 O 8

 Period Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms 577 961,99 461 670,66
3040 Biltvätt 57 072,00 58 112,00
3041 Biltvätt och däckbyte 21 280,00 1 480,00
3042 Däckbyte 0,00 320,00
3043 Gräsklippning 529 223,00 536 400,00
3044 Vedförsäljning huggen 5 648,00 25 958,00
3046 Snöskottning 283 690,00 3 150,00
3047 Trädgårdsarbete 520 112,00 479 137,70
3048 Arbetskostnad 634 005,50 667 480,00
3049 Städning 2 700,00 34 020,00
3050 Däckhotell 960,00 1 840,00
3051 Däckbyte och däcktvätt 1 600,00 0,00
3052 Resekostnad 55 740,00 65 128,20
3054 Flytthjälp 97 787,50 -1 800,00
3100 Försäljning av varor återbruket 3 192,80 1 920,00
3110 Varor återbruket 25 % 763 404,00 636 097,93
3130 Varor återbruket 6% 33 784,90 22 074,03
3540 Faktureringsavgifter 18 541,60 0,00
3610 Medlemsavgifter 1 700,00 1 700,00
3740 Öres- och kronutjämning 140,26 923,51

Summa nettoomsättning 3 608 543,55 2 995 612,03

Övriga rörelseintäkter

3985 Erhållna statliga bidrag 3 587 831,00 2 931 824,00
3987 Erhållna kommunala bidrag 749 666,68 728 916,66
3994 Försäkringsersättningar 0,00 4 560,00
3999 Övriga rörelseintäkter 7,45 4,21

Summa övriga rörelseintäkter 4 337 505,13 3 665 304,87

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7 946 048,68 6 660 916,90

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige 5 260,39 0,00
4010 Varu och materialinköp -69 370,29 -74 283,65

Summa råvaror och förnödenheter -64 109,90 -74 283,65

BRUTTOVINST 7 881 938,78 6 586 633,25

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -374 315,00 -335 486,60
5020 El för belysning -31 381,14 -40 136,80
5030 Värme -41 276,60 -64 219,00
5040 Vatten och avlopp -19 000,00 0,00
5060 Städning och renhållning -1 773,15 -3 820,80
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -14 272,40
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -34 887,00 -34 684,15
5310 El för drift -14 647,20 0,00
5360 Diesel, och bränsle till gräsklippare och motorbrännolja -2 544,00 0,00
5410 Förbrukningsinventarier -125 503,56 -33 461,60
5420 Programvaror -13 271,60 -7 344,80
5460 Förbrukningsmaterial -137 398,86 -146 818,20
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -59 066,77 -76 990,93
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto) -773,60 -733,60
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar -11 416,85 -25 691,20
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. -3 858,08 -22 655,53
5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -3 669,60 -7 056,00
5611 Drivmedel för personbilar -121 792,00 -93 067,74
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5612 Försäkring och skatt för personbilar -10 307,80 -51 056,82
5613 Reparation och underhåll av personbilar -69 414,11 -17 751,04
5615 Leasing av personbilar -8 627,20 -8 800,54
5622 Skatt försäkring lastbil -42 170,97 -38 814,00
5623 Reparation Lastbilar -36 048,80 -37 645,43
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) -1 498,70 0,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto) -19 170,00 -26 403,50
5910 Annonsering -11 220,00 -7 700,00
5915 Hemsideskostnad -21 882,49 0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR -14 540,00 -15 513,40
6040 Kontokortsavgifter -1 135,35 0,00
6060 Kreditförsäljningskostnader -6 767,18 -5 594,50
6071 Representation, avdragsgill -525,88 0,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 400,00 -800,00
6110 Kontorsmateriel -9 387,47 -4 702,54
6200 Tele och post (gruppkonto) -4 680,00 -3 502,00
6210 Telekommunikation 0,00 -987,20
6212 Mobiltelefon -32 588,80 -36 250,55
6230 Datakommunikation -22 570,50 -25 924,44
6250 Postbefordran 0,00 -92,00
6310 Företagsförsäkringar -18 154,00 -20 627,00
6350 Förluster på kundfordringar -2 151,97 -486,48
6370 Kostnader för bevakning och larm -5 448,00 -14 707,10
6420 Ersättningar till revisor 0,00 -3 120,00
6530 Redovisningstjänster -12 024,80 -9 100,80
6540 IT-tjänster -160,00 0,00
6550 Konsultarvoden -27 310,40 0,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -10 212,75 0,00
6570 Bankkostnader -19 972,95 -20 593,02
6571 Stripe-avgifter -96,80 0,00
6590 Övriga externa tjänster 0,00 -8 888,60
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 0,00 -10 522,50
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -3 718,00 -4 944,00
6990 Övriga externa kostnader 0,00 -950,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -800,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -1 410 559,93 -1 281 916,81

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda -3 408 072,13 -2 978 306,17
7081 Sjuklöner till kollektivanställda -3 466,40 0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld -35 296,00 -54 428,00
7210 Löner till tjänstemän -968 402,37 -1 020 028,27
7331 Skattefria bilersättningar -1 961,00 0,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 2 896,25 12 103,58
7410 Pensionsförsäkringspremier -50 008,00 -35 465,20
7510 Lagstadgade sociala avgifter -1 377 166,00 -875 403,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder -11 091,00 -17 102,00
7530 Särskild löneskatt -43 242,67 -27 360,12
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -1 359,00 -6 002,80
7575 Pensionsvalet PV -124 132,00 -76 011,50
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -2 734,00 0,00
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 0,00 -1 875,82
7610 Utbildning -5 450,40 -33 850,78
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -750,00 -500,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill -23 325,33 -14 048,32
7690 Övriga personalkostnader -4 319,40 -1 328,15
7696 Kompensation för höga sjuklönekostnader 189 448,00 175 316,00

Summa personalkostnader -5 868 431,45 -4 954 290,55

Avskrivningar

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -73 482,50 -74 200,00
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -113 449,50 -84 268,00

Summa avskrivningar -186 932,00 -158 468,00
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Finansiella poster

8314 Skattefria ränteintäkter 0,00 3,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto) -1 831,00 -4 675,47
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -614,00 -455,00

Summa finansiella poster -2 445,00 -5 127,47

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -7 532 478,28 -6 474 086,48

BERÄKNAT RESULTAT 413 570,40 186 830,42
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg 700 629,00 700 629,00 0,00 700 629,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier

och verktyg -351 908,50 -351 908,50 -73 482,50 -425 391,00

1240 Bilar och andra transportmedel 618 940,00 618 940,00 550 000,00 1 168 940,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och

andra transportmedel -391 159,50 -391 159,50 -113 449,50 -504 609,00

Summa materiella anläggningstillgångar 576 501,00 576 501,00 363 068,00 939 569,00

Summa anläggningstillgångar 576 501,00 576 501,00 363 068,00 939 569,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 329 969,51 329 969,51 -26 675,77 303 293,74
1515 Osäkra kundfordringar -27 816,00 -27 816,00 0,00 -27 816,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 0,00 0,00 13 110,00 13 110,00
1619 Övriga fordringar hos anställda 11 116,00 11 116,00 -9 420,00 1 696,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter

(skattekonto) 133 500,00 133 500,00 -5 856,00 127 644,00

1710 Förutbetalda hyreskostnader 41 568,00 41 568,00 0,00 41 568,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 359 526,00 359 526,00 -125 083,34 234 442,66

Summa kortfristiga fordringar 847 863,51 847 863,51 -153 925,11 693 938,40

Kassa och bank

1911 Kassa återbruket 6 076,50 6 076,50 9 701,00 15 777,50
1930 Företagskonto Bank 413 375,23 413 375,23 720 769,61 1 134 144,84
1938 Fortnoxbetalningar 0,00 0,00 37 811,87 37 811,87
1940 Övriga bankkonton 18 022,50 18 022,50 -18 022,50 0,00
1941 Swishkonto Bruket 0,00 0,00 15 265,50 15 265,50

Summa kassa och bank 437 474,23 437 474,23 765 525,48 1 202 999,71

Summa omsättningstillgångar 1 285 337,74 1 285 337,74 611 600,37 1 896 938,11

SUMMA TILLGÅNGAR 1 861 838,74 1 861 838,74 974 668,37 2 836 507,11

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2083 Medlemsinsatser -2 850,00 -2 850,00 0,00 -2 850,00
2091 Balanserad vinst eller förlust 315 951,91 315 951,91 0,00 315 951,91
2099 Årets resultat -297 978,95 -297 978,95 0,00 -297 978,95

Summa eget kapital 15 122,96 15 122,96 0,00 15 122,96

Obeskattade reserver

2150 Ackumulerade överavskrivningar -106 000,00 -106 000,00 0,00 -106 000,00
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Summa obeskattade reserver -106 000,00 -106 000,00 0,00 -106 000,00

Långfristiga skulder

2350 Tidaholm Sparbank lån 8354-33 164054-3 -20 562,00 -20 562,00 14 371,00 -6 191,00
2351 Tidaholms Sparbank lån 8354-33164 054-

3 New Hollland -102 656,00 -102 656,00 25 669,00 -76 987,00

2353 Avbetalning plogbil Lundvold Fastigheter -17 000,00 -17 000,00 17 000,00 0,00
2354 Avbetalning Traktor Bamse 0,00 0,00 -448 000,00 -448 000,00

Summa långfristiga skulder -140 218,00 -140 218,00 -390 960,00 -531 178,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -197 247,75 -197 247,75 -115 152,25 -312 400,00
2510 Skatteskulder -68 453,00 -68 453,00 67 538,00 -915,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på

pensionskostnader -50 834,00 -50 834,00 -43 242,67 -94 076,67

2641 Debiterad ingående moms 234,05 234,05 -234,05 0,00
2650 Redovisningskonto för moms -59 767,00 -59 767,00 9 014,00 -50 753,00
2710 Personalskatt -127 853,00 -127 853,00 -14 010,00 -141 863,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild

löneskatt -170 445,00 -170 445,00 -18 336,00 -188 781,00

2811 Avräkning för factoring 1 723,00 1 723,00 -2 528,00 -805,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda 0,00 0,00 -6 800,00 -6 800,00
2920 Upplupna semesterlöner -710 015,00 -710 015,00 -35 296,00 -745 311,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra

avgifter -223 086,00 -223 086,00 -11 091,00 -234 177,00

2990 Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter -25 000,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00

Summa kortfristiga skulder -1 630 743,70 -1 630 743,70 -170 137,97 -1 800 881,67

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 861 838,74 -1 861 838,74 -561 097,97 -2 422 936,71

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 413 570,40 413 570,40
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-11 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om yttrande detaljplan för Stensiken 1 
m.fl. 
SON 2021/299 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att besluta avge 

yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett social- och omvårdnadsnämnden tillfälle att yttra sig över 
detaljplan avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun. Yttrandet skall 
vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-01-28. 

Social- och omvårdnadsnämndens yttrande i frågan avgränsas till de sociala och bostadspolitiska 
aspekterna i detaljplanen. 
 
Sammantaget anser social- och omvårdnadsnämnden att det är positivt att det byggs fler 
lägenheter i Tidaholm, men att dessa lägenheter inte främst efterfrågas i området Stensiken. 
Nämnden önskar en mer blandad bebyggelse i Detaljplanen för Stensiken 1 för att inte riskera en 
ökad socioekonomisk segregation.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta avge yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun”, Tf 

socialchef Pema Malmgren, 2022-01-03. 
 Samrådshandlingar Stensiken 1 mfl 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2021/299 

2022-01-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, Tf socialchef 

Yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. 
Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge yttrandet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett social- och omvårdnadsnämnden tillfälle att yttra sig över 
detaljplan avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun. Yttrandet skall 
vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-01-28. 

Utredning 
Social- och omvårdnadsnämndens yttrande i frågan avgränsas till de sociala och bostadspolitiska 
aspekterna i detaljplanen. 
 
På Boverket finns en rapport från 2010: ”Socialt hållbar stadsutveckling”  
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-
stadsutveckling.pdf Där betonar man att det finns en samsyn för att ”främja en socialt hållbar 
stadsutveckling och områdesförnyelse”. För att uppnå detta identifierar Boverket fem 
återkommande teman:  
 Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att 
kombinera fysiska och sociala åtgärder  
 Variation; att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och 
gestaltning  
 Samband; att länka samman olika delar av staden  
 Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och ge 
detta en tydligare och mer positiv identitet utåt  
 Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i området 
och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. 
 
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det en fördel om det finns en blandning av bebyggelse och 
upplåtelseformer inom ett område. Ett område med blandade bostadsformer, det vill säga både 
hyres- och bostadsrätter, är mer effektivt för att motverka segregation. I det aktuella området 
finns det redan nu ett stort antal hyreslägenheter och genom att uppföra ännu fler 
hyreslägenheter i samma område finns det risk för ökad segregation. 
 
Social och omvårdnadsnämnden har tidigare kunnat identifiera behov och efterfrågan av anpassade 
lägenheter för äldre, även så kallade trygghetsboenden och andra alternativ innan det är aktuellt 
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med särskilt boende, men efterfrågan på denna typ av boende är främst i centrala Tidaholm, inom 
en radie av 200-300 meter från Gamla torget. Då är bedömningen att området för Detaljplanen 
Stensiken 1 är på för stort avstånd från centrum. Behovet av lägenheter finns alltså, men den 
fysiska placeringen i Stensiken möter inte efterfrågan. Efterfrågan bland äldre för lägenheter i det 
aktuella området, särskilt med hänsyn till de hyreskostnader som uppstår i samband med 
nyproduktion, bedöms vara låg. 
 
Hyresgästföreningen konstaterar i en rapport från 2017 
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2017/nyproduktion-och-
renoveringar-av-hyresratter--en-for-lonsam-affar.pdf: 
”Samtidigt som det byggs många nya hyreslägenheter renoveras nästan lika många lägenheter varje 
år. Framför allt i miljonprogrammen. Nya investerare etablerar sig och företag som har som 
affärsidé att köpa lågt värderade miljonprogramsområden och renovera lägenheter styckevis vid 
tomställning har ökat de senaste åren.  Ofta går hyran i samband med dessa renoveringar upp 
mycket kraftigt – nivåer över 40 procent – och många kvarboende hyresgäster upplever stora 
störningar i boendet under renoveringen. ” 
 
”2.3 Hushållens möjlighet att efterfråga det som byggs 
 Hyrorna i nyproduktionen ligger därmed idag på hyresnivåer som inte längre kan efterfrågas av 
hushåll med normala inkomster. Statistik från SCB visar att 54 procent av hyreshushållen idag inte 
längre har möjlighet att efterfråga en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm 
utifrån förutsättningen att man inte vill lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet.” från  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet föranleder, med hänsyn till att social- och omvårdnadsnämnden bara är remissinstans i 
ärendet, ingen särskild barnrättsbedömning. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande - Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun”, Tf 

socialchef Pema Malmgren, 2022-01-03. 
 Samrådshandlingar Stensiken 1 mfl 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

79

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2017/nyproduktion-och-renoveringar-av-hyresratter--en-for-lonsam-affar.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2017/nyproduktion-och-renoveringar-av-hyresratter--en-for-lonsam-affar.pdf


From:                                 Madeleine Turén Liljedahl
Sent:                                  Wed, 22 Dec 2021 08:48:30 +0100
To:                                      Anna Eklund; Marie Anebreid; Johanna Aldén; Åsa Sjögren; Henrik Lennartsson; 
samhallsskydd@falkoping.se; Mattias Andersson; Mikael Nyström; Magnus Sjögren; info@skaraborg.se; 
magnus.fredriksson@skaraborg.se
Subject:                             Samråd Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun
Attachments:                   Samrådshandlingar Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun_1.zip

Hej! 
 
Sänder härmed planhandlingar till er KS+KF (för kännedom), Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Jävsnämnden, Social- och omvårdnadsnämnden, Nämnd för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg, Tidaholms Bostadsbolag, Tidaholms Energi, Skaraborgs kommunalförbund och ber er granska 
bifogade filer. 
 
Bifogat i komprimerade mappar (3 stycken – se även kommande mejl): 
 
Förslag till detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholm, Tidaholms kommun, samrådshandlingar 

-          Plankarta 
-          Planbeskrivning 
-          Undersökning om betydande miljöpåverkan 
-          Bullerutredning 
-          Riskbedömning 
-          Dag- och skyfallsutredning 
-          Provtagningsplan gällande markmiljö 
-          Volymstudie 
-          Sektioner 
-          Solstudie 
-          Illustrationsplan 
-          Strukturplan 

 
Syftet med planen är att ta möjliggöra för en förtätning med bostäder inom fastigheten Stensiken 1.  
 
Ber er att lämna ert yttrande senast den 28 januari  2022.  
Yttrande skickas till:  samhallsbyggnad@tidaholm.se alternativt till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 
Tidaholm. 
 
 
 
Väl mött och trevlig jul- och nyårshelg! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Madeleine Turén Liljedahl 
Planarkitekt 
0502-60 60 93 
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------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
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SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör för ca 270 bostäder uppförda i 

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

flerbostadshus, två nya nätstationer och en mindre idrottshall.  

 I markplan av ny bebyggelse möjliggörs för centrumändamål 

 Detaljplanen möjliggör för en utveckling av stärkta stråk och en förbättrad 

koppling till Tidaholms mest centrala delar.  

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

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR 

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

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 

1. Undersökning gällande betydande miljöpåverkan 

2. Bullerutredning 

3. Riskbedömning 

4. Dag- och skyfallsutredning 

5. Provtagningsplan gällande markmiljö 

6. Volymstudie 

7. Sektioner 

8. Solstudier 

9. Illustrationsplan/strukturplan 

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

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

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

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

och en idrottshall inom befintligt bostadsområde strax söder om Tidaholm 

centrum.  

Detaljplanens ambition är att genom nya tillägg av bebyggelse skapa attraktiva 

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

kopplingen till centrum, samt att bilberoendet inte ska öka.  

Detaljplanen möjliggör för ett effektivt markutnyttjande i ett centralt läge av 

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

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

mindre idrottshall 

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare.  

Bakgrund 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör för en utveckling inom befintligt bostadsområde 

och följer intentionerna i översiktsplanen.  
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Tidplan 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

PLANDATA 

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

om 7 ha (77 000 kvm).  

Den större delen av planområdet utgör ett befintligt bostadsområde bestående av 

en öppen lamellstrutkur i tre våningar med omgärdande gräsytor och 

markparkering. Norr ut gränsar planområdet till ett bostadsområde med 

bostadsbebyggelse i tre våningar placerat fritt på tomten med omkringliggande 

gräsmattor. Öster ut gränsar planområdet till ett koloniområde och en 

skogsdunge. Söderut gränsar planområdet till ett område med småhusbebyggelse i 

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

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

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Omkringliggande gator och gångvägar 

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

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

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

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

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

kommunens fysiska planering har sex fokusområden tagits fram; Utveckla 

kommunens identitet, Forma variationsrika mötesplatser, Skapa förutsättning för 

större andel persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik, Bevara 

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

miljöbelastningen och till förbättrad hantering av klimatförändringar. Detaljplanen 

stödjer fokusområdena i översiktsplanen.  

Gällande detaljplan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Stensiken markerad i röd linje. 

 

Cykelplan för gång- och cykelvägar 

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

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

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

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

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

välutbyggda cykelparkeringar och ett utvecklat och rumsligt attraktivt stråk längs 

med den utpekade Stallängsvägen.   
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PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 

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

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

granskning innan ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden juni 2022.  

 

Behovsbedömning 

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

en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har gjort bedömningen att planens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan, se bilaga 1.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

MARK OCH VEGETATION 

Befintlig situation  
Marken inom planområdet utgörs av gräsbevuxna ytor och asfaltsytor 

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

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

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

om planområdet finns ett koloniområde. Längs Stallängsvägen finns en enkelsidig 

trädallé på kvartersmark och öster om planområdet längs Södra Ringvägen finns 

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

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

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGAKRAFT

91



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  11/60 
 

 

 

Befintlig grönstruktur inom och utanför planområdet. I diagrammet syns den större sammanhängande 

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

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

 

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

 

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

Befintlig markparkering och gräsytor som inte bebyggs utvecklas till nya 

92



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  12/60 
 

 

bostadsgårdar och den central nord-sydliga parkrummet föreslås få ett rikare 

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

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

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

planlagt som allmän platsmark (NATUR). Området  

  

 

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

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

Bostadsgårdar  

När ytor som idag utgör markparkering för bilar och gräsbevuxna mellanrum 

bebyggs med nya bostäder skapas tillsammans med den befintliga 

bebyggelsestrukturen nya gröna bostadsgårdar som alla nya bostäder får tillgång 

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

kommer inrymma både cykelparkering, entréplatser och planteringar. En 

planbestämmelse reglerar att markparkering för bil inte får lokaliseras till gårdarna 

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

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

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

växter. 

Gröna gaturum 

Nuvarande trädallé längs Stallängsvägen står på kvartersmark enligt nuvarande 

plan. I planförslaget omvandlas Stallängsvägen nuvarande vägkaraktär till 

gatumiljö. Vid ett plangenomförande föreslås den nuvarande trädallén på 

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

av gaturummets nya gestalt. Längs Södra Ringvägen föreslås nuvarande 

gräsbevuxen förgårdsmark kompletteras med nya växtbäddar intill GC-bana söder 

om körbanan.  

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

 
Växtbäddar  
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Parken och Parkstråket  

Inom planområdet utvecklas nuvarande gräsmattor till ett sammanhållet grönt 

rum som kopplar ihop gröna rum utanför planområdet med planområdets gröna 

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

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

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

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

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

parkstråket ligger på kvartersmark och är i planförslaget planlagda som 

bostadsändamål (prickmark, parkering ej tillåten).  

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

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

dagvattenhantering.  

Skyfallspark och dike 

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

närområdets lägsta punkt. Vid extrema skyfall kommer vatten rinna från 

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

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

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

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

gällande detaljplan.  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

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

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

finns en privat bostadsgård. Varje bostadskropp är uppbygg av tre 

sammankopplande trapphusenheter uppförda i tre våningsplan. Planområdets 

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

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

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

enkel fönstersättning medan vissa är slutna och saknar muröppningar. 

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

bostadsgården. Entréer mot gatan saknas och kontakten mot kringliggande gator 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Planförslag  
Detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse inom befintlig fastighet 

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

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

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

Samtidigt som fler gårdar tillförs förtydligas också kringliggande rum genom att 

bebyggelsen placeras närmare Stallängsvägens gaturum än vad befintliga 

bebyggelse gör. Utmed Södra Ringvägen föreslås den nya bebyggelsen följa 

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

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

upp av carports som döljer bilparkeringen från gård och gata.  

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

 

Bostäder  

Totalt inrymmer planförslaget ca 270 nya bostäder. Den nya bostadsbebyggelsen 

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

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

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

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

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

inrymma en förhöjd bottenvåning. Bostadsbebyggelsens tak föreslås uppföras 

med svag takvinkel som harmonierar med det befintliga platta taklandskapet. 

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

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

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

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

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

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

fasader inte domineras av djupa balkonger. Befintlig bostadsbebyggelse inom 

planområdet bekräftas i planförslaget med bestämmelser som överensstämmer 

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

och befintliga carports rivs och ersätts av nya byggrätter för bostäder.  

99



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  19/60 
 

 

Utvecklad bebyggelsestruktur inom Stensiken. Ny bebyggelse illustrerad i orange – ljus orange – gul, 

beroende tillåtet våningsantal. Befinltig bebyggelse illustrerad i grått. 

 

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

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

förgrunden. Volymstudie - Scapeous arkitekter AB, 2021 

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

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

väster. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 

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

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

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

Förskola  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För kvarteret i sydöst där den nya kvartersgatan möter Stensikagatan möjliggörs 

för både bostad- och idrottsändamål. Två olika planbestämmelser om 

utnyttjandegrad reglerar hur mycket som kan byggas beroende på om byggrätten 

utnyttjas för bostadsändamål eller idrott.  

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

AB, 2021. 

GATOR OCH TRAFIK 

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

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

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

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

planområdet gränsar planområdet till Södra Ringvägen en större gata med 

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

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

Stallängsvägens korsning med Södra Ringvägen planeras för en ny 

cirkulationsplats som ska ersätta nuvarande fyrvägskorsning. I gräns mot öster 

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

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

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

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

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

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

Planområdet angörs med motorfordon via Stallängsvägen, Södra Ringvägen och 

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

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

regiontrafik. Stallängsvägen är ett utpekat cykelstråk i gällande cykelplan för 

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

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

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

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

riktning väster ut. 

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

oskyddade trafikanter och kollektivtrafik framför ett ökat bilberoende. Samtliga 

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

planområdets östra gräns anläggs en ny angöringsgata på kvartersmark intill 

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

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

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

bostadsbebyggelse och ersätts av nya platser som nås från Stallängsvägen, 

Stensikagatan och den nya angöringsgatan i öster.   
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Föreslagen trafikstruktur.  

Gator 

Södra Ringvägen 

Södra Ringvägen och den planerade cirkulationsplatsen bekräftas i planförslaget. 

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

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

bostadsparkering i nordväst utgår då cirkulationen anläggs. De två befintliga 

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

kvartersmark strax öster om de nuvarande infarterna. Nyanlagd allmän platsmark 

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

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

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

platsmark. Nuvarande sektion bibehålls.  

Stallängsvägen 

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

planförslaget. Gatan förbereds i detaljplanen för ny gatusektion där utpekat 

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

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

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

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

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

möjliggörs för angöring via nya angöringsfickor på allmän platsmark mellan 

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

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

trafiksäkra överfarter. Busshållplatsen utmed Stallängsvägen föreslås flyttas norr ut 

till korsningspunkten med parkstråket. Placering av busshållplats är dock ingen 

planfråga.  

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

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

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

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

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

Stensikagatan med den nya gårdsgatan övergår en del av allmän platsmark 

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

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

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

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

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

linje.  

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

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

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

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

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

cykelväg) till Stensikagatan. Längs gatan möjliggörs för längsgående markparkering 

för bilar på kvartersmark som varvas med planteringar och gatuträd. 

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

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

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

gaturummet gemensamma gestalt.  

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

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

rörelsestråk genom Stensiken. Stråket föreslås ges en parkliknande gestaltning med 

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

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

bostadsparkeringarna för bil inom Stensiken förläggs utmed Stallängsvägen, 

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

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

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

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

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

stråket i syfte att aktivera det med rörelse. 

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

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

möte i korten stål.   

Parkering  

Parkering för cykel 

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

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

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

underlättar nyttjande av cykel samt vara attraktiva och säkra. Detaljplanen 

möjliggör både för parkering i cykelrum i bottenvåning av den nya 

bostadsbebyggelsen, samt som markparkering på bostadsgårdar. Cykelrum 

föreslås i strategiska lägen vid knutpunkter och rörelseintensiva stråk utmed Södra 

Ringvägen och Stallängsvägen. Rummen föreslås göras transparanta och upplysta 

mot kringliggande gaturum.  

Parkering för bil 

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

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

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

markparkering för bil bebyggs med ny bostadsbebyggelse måste nya platser 

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

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

kvartersgatan nås även två större parkeringar mellan bostadsbebyggelsen som 

avgränsas med carports mot bostadsgårdarna. Från Stensikagatan och 

Stallängsvägen nås nya parkeringsområden. Totalt inrymmer planförslaget ca 305 

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

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

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

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

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

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

minska bilberoendet har stöd i Tidaholm Översiktsplan 2030 som anger att 

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

persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik framför privat fordonstrafik. 

Verktyg som bilpool, samutnyttjad fordonsflotta eller satsningar på cykel kan 

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

räknat för att nå miljömålen. 

På parkeringsytorna föreslås växtbäddar i syfte att fördröja och rena förorenat 

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

markparkering för bilar.  

 

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

Möjligheten att anlägga RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad) inom 

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

meter från samtliga befintliga och nya bostadsentréer. Nedan redovisas möjliga 

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

placering och antal redovisas i samband med bygglov.  

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

tillgång till RHP inom 25 meter från bostadsentré.  

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

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

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

även för människor med begränsad rörelseförmåga. I planarbetet har tillgängliga 

körvägar utretts utifrån möjligheten att tillskapa närhet till samtliga bostäder 

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

tillgänglig körväg och bostadsentréer. Exakt placering av bostadsentréer regleras 

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

DAGVATTEN OCH SKYFALL  

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

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

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

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

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

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

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

efter områdets förutsättningar och målsättning. Huvudförslaget omfattar ett öppet 

meandrande gräsdike i kombination med översvämningsytor för 

omhändertagande av tillfälliga skyfallshändelser. På parkeringsytorna föreslås 

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

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

Vid plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

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

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

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

uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella justeringar för 

utformningen av åtgärderna. 

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

mitten av planområdet vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga 

stora regnmängder. Höjdsättning föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

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

som inte är sårbara för stående vatten. 

Föreslagna åtgärder medför en minskning av samtliga föroreningshalter och 

nästan alla föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Föroreningsmängderna 

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

årsmedelavrinningen ökar. Detta bedöms inte påverka recipienten som inte har 

några dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som 

transporteras med dagvatten. Genom att minska belastningen av majoriteten av 

föroreningarna bidrar det till recipientens möjlighet att bibehålla god vattenstatus 

och miljökvalitetsnormerna äventyras inte. Planområdet ligger ovanpå ett 

grundvattenmagasin som klassats med hög sårbarhet då marken inom 

planområdet är uppbyggd av genomsläppliga jordarter. Med de föreslagna 

åtgärderna bedöms inte planläggningen utgöra någon föroreningsrisk för 

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

gestaltning, här placerad mellan körbana och trottoar.  

GEOTEKNISKT FÖRHÅLLANDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ 149 

+ 150 

+ 148 

+ 146 
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Jorddjup. Geokartan, SGU (2021). 

Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper.  

RADON 

Då planområdet ligger inom Tidaholm tätort som till merparten har normala 

radonvärden är bedömningen att marken inom planområdet är att klassa som 

normalradonmark. Byggnader inom planområdet ska med anledning av detta 

uppföras med radonskydd.  

MARKFÖRORENING 

Vid en historisk inventering av potentiella föroreningskällor inom planområdet 

har en oljepanna lokaliserats där nya byggrätter för bostäder föreslås i 

detaljplanen. Oljepannan uppfördes i samband med övrig befintlig 

bostadsbebyggelse inom Stensiken kring 1970. När fjärrvärmenätet senare 

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

dock kvar oanvända.  

3-5 meter  

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

Lantmäteriet. Oljepannan markerad i gul linje)  

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

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

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

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

några markundersökningar har utförts inom fastigheten vid något tidigare tillfälle. 

Ingen information från kommunen eller Länsstyrelsen har inkommit kring 

utsläpp, tillbud eller liknande för fastigheten. 

Med anledning av oljepannan har en provtagningsplan tagits fram som underlag 

för kommande markundersökning. Syftet med provtagningsplanen, och i 

förlängningen kommande markundersökning, är att utreda markens eventuella 

föroreningsinnehåll med hänsyn till att framtida markanvändning kommer vara 

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

Stensiken 1 provtagningsplan, 2021).  

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

byggnaderna placeras punkterna systematisk för att som helhet täcka in 

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

med geoteknisk borrbandvagn ned till naturlig mark på visuellt urskiljbara lager 

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

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

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

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

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

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

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

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

en kompletterande undersökning under byggnaderna utföras efter det att 

byggnaderna har rivits. 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 

FORNSÖK).   

PLANFÖRSLAG  

PLANBESTÄMMELSER 

ANVÄNDING AV ALLMÄN PLATS  

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

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

CIRKULATION – en cirkulationsplats i Södra Ringvägens korsning med 

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

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

fordonstrafik är tillåtet över torget.  

PARK – parkmark öster om planområdet utgör sedan tidigare planlagd parkmark 

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

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

omfattande skötsel som parkmiljöer. Dessa områden sköts än enligt skötselplan 

eller genom visst begränsat underhåll. 

ANVÄNDING AV KVARTERSMARK  

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

flerbostadshus. Planförslaget möjliggör för ca 270 nya bostäder. 

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

verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som 

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

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

bottenplan av ny bebyggelse.  

IDROTT (Y) – idrottsändamål. 

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

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

möjliggöra för utökade lokaler i bottenplan och ny entrésituation.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNA PLATSER  

trottoar – markerar läge för trottoar för gångtrafik  

gc – markerar läge för kombinerad gång- och cykelbana 

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

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

alle – Bestämmelsen reglerar att en trädallé planteras utmed Stallängsvägen och 

delar av Södra Ringvägen.  

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

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

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

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

sek inom kvartersmark. Bestämmelsen är generell och gäller inom hela 

planområdet.  

e1 – Största tillåtna utnyttjande grad för bostadsändamål.  

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

Prickmark – marken får inte förses med byggnadsverk.  

Högsta byggnadshöjd – bebyggelsens höjd reglars med byggnadshöjd och ska 

läsas tillsammans med utformningsbestämmelse f som anger maximalt antal 

våningar.  

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

parkering – markparkering för bil tillåten 

ej parkering – parkering för bil ej tillåten. 

rhp – parkering för person med nedsatt rörelseförmåga tillåten att anordna              

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

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

n2 – Träd ska bevaras eller ersättas om det fälls.  

n3 – markytan ska vara helt eller delvis genomsläpplig. Bestämmelsen syftar till att 

minska snabb avrinning av dagvatten inom området.  

n4 – privat uteplats får ej anordnas. Bestämmelsen syftar till att de större gatorna 

och stråken kring området får en publik och mer stadsmässig karaktär. 

m1 – bestämmelsen anger att torghandel inte får förekomma på torgyta invid 

Stallängsvägen – Södra Ringvägen. Kopplat till riskutredning. 

UTFORMNING  

Bostadshus och idrottshall ska placeras i användningsgräns mot allmän plats. I de 

fall den närmsta gränsen mot allmän plats är en egenskapsgräns ska bebyggelsen 

placeras i egenskapsgräns.   

Bostadsentréer ska vara genomgående och nås från både gatu- och gårdssida. 

Bestämmelsen syftar till att rikta rörelsen mot kring liggande gator och aktivera 

dessa som trygga stråk där människor förflyttar sig.  

Balkong mot gata får sticka ut maximalt 0,7 meter från fasad och från och med 

våning två.  

Balkong mot gård får uppföras till ett maximalt djup om 1,5 meter från fasadliv. 

f1 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till fyra våningar. 

f2 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till tre våningar. 

f3 – Bestämmelsen reglerar höjden på bottenvåning till minst 3,5 meter mot de 

större gatorna. Bestämmelsen har två syften - dels att skapa en lite högre sockel 

mot gata, delas att förbereda för lokal eller verksamhet i bottenvåning.  
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SKYDD MOT STÖRNINGAR  

m1 – Torghandel är ej tillåtet. Bestämmelsen är kopplad till riskutredning.   

Bebyggelse ska uppföras med radonskydd.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen 

får sida med 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) 

maximal ljudnivå (frifältsnivå).  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte 

överstiger 65dB(A) (frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om höst 35 m2.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att gemensam eller enskild uteplats 

med högst 70 dB(A) maximalvärde och 50 dB(A) dygnsekvivalent (frifältsvärde) 

kan anordnas i anslutning till bostäderna.  

Genomförandetiden för planen är 5 år. Genomförandetiden innebär att det finns 

en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden har gått ut 

fortsätter planen att gälla.  

ADMINISTRAVIA BESTÄMMELSER 

u – bestämmelsen reglerar läge och placering av markreservat för allmännyttiga 

ändamål såsom ledningar under jord.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Planens genomförande tid är 5 år, från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  
Vatten- och spillvatten nätet är utbyggt fram till planområdet. Ny bebyggelse 

ansluts till befintligt nät utanför planområdet. Befintliga privata ledningar på 

kvartersmark som påverkas av nya byggrätter ersätts av nya serviser i lämpliga 

lägen. Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.   

Dagvatten 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram som underlag för 

planförslaget (Niras 2021). I planförslaget föreslås nya byggrätter för bostäder 

delvis över befintligt ledningsnät för vatten-, avlopp-, och dagvatten. Befintliga 

dagvattenledningar inom kvartersmark som berörs ersätts av ett nytt 
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dagvattensystem uppbyggt av nya ledningar, växtbäddar, infiltrationsytor och 

öppna dagvattenlösningar. För att inte öka belastningen på befintligt dagvattennät 

och för att rena och skapa en god vattenkvalitet nedströms ska dagvattnet 

fördröjas och renas inom planområdet. Vid plangenomförande och 

implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna kommer planområdet att 

kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn). Samtliga föreslagna 

åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. Vilket är något 

högre än det uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella 

justeringar för utformningen av åtgärderna. En planbestämmelse reglerar att 

dagvatten som faller inom kvartersmark ska tas omhand lokalt inom berörd 

fastighet, samt att renande växtbäddar ska finnas i anslutning till markparkering 

för bil.  

Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  43/60 
 

 

Dagvattenprincip med platsspecifika åtgärder in DP Stensiken (Niras 2021).  

Elförsörjning 
Planområdet ligger inom befintligt elnät. För att säkerställa att en eventuell ökning 

av elbehovet kan tillgodoses har möjligheten att uppföra två nya nätstationer (E 

på plankartan) tillgodosetts inom planområdet.  

Panncentral  
Befintlig oljepanna i planområdets östra del ersätts i planförslaget av nya 

byggrätter för bostadsändamål. Ledningar som påverkas av nedmonteringen av 

oljepannan tas ur bruk och ersätts om behov finns.   

Avfallshantering  
I enlighet med PBL ska inte planförslaget reglera val av avfallshantering. Vid 

kommande bygglovsprövning ska dock avfallslösning redovisas, varför olika 

lösningar inom planförslaget har utretts. Planen möjliggör för både dragning av 

kärl och under/överjordsbehållare, eller en kombination av dessa. För att inte 

skapa onödiga konflikter som under/överjordsbehållare kan skapa med andra 

funktioner av ytor (träd, planteringar, parkering) så förordas en lösning med 

dragning av kärl från soprum till gata. I öster längs den nya gatan är både soprum 

och under/över jordsbehållare möjligt. 

Nedan redovisas tillgänglig körväg med sopbil samt schematisk placering av 

hämtningsplatser som alla ligger på ett avstånd om som mest 5 meter till körbana. 

Nya bostadsentréer inom planområdet kan lokaliseras så att 50 meter till 

soplämningsplats klaras. Exakt placering, storlek och antal hämtningsplatser ska 

utredas och redovisas i samband med bygglovsprövning. Alla nya avfallslösningar 

som redovisas ska ta stöd i Tidaholms avfallsföreskrifter.  

124



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  44/60 
 

 

 

Princip för avfallshantering för ny bostadsbebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå linje. 

Schematiskt läge för soprum illustrerat i orange, schematiskt läge för under/överjordsbehållare illustrerat i 

grönt. Avstånd från ny bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare 

illustrerad i röd cirkel ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och 

detaljplanen styr inte lösning eller exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt 

avstånd mellan hämtningsfordon och soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

Befintlig bostadsbebyggelse har idag en befintlig avfallshantering. Vid ett 

plangenomförande får även befintlig bostadsbebyggelse en ökad tillgänglighet 

genom de nya hämtningsplatser som tillskapas inom de nya bostadstilläggen. 

Samtidigt kan nya kompletterande hämtningsplatser uppföras vid eventuell 

ombyggnation och bygglovsprövning av befintlig bebyggelse.  
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Princip för förbättrad avfallshantering för befintlig bebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå 

linje. Schematiskt läge där nytt soprum i ny bebyggelse ökar tillgängligheten för befintliga bostäder, illustrerat i 

orange. Schematiskt läge för kompletterande under/överjordsbehållare illustrerat i grönt. Avstånd från 

befintlig bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare illustrerad i röd cirkel 

ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och detaljplanen styr inte lösning eller 

exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt avstånd mellan hämtningsfordon och 

soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

KONSEKVENSER  

STÖRNINGAR  

Ljudmiljö  
Då planområdet gränsar till gatorna Södra Ringvägen, Stallängsvägen och 

Stensikagatan har förslagets genomförbarhet hänseende ljudmiljö utretts. En 

trafikbullerutredning har därför tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 

2021) där planförslagets bostadsbebyggelse har prövats och bedömts utifrån 

gällande riktvärden och mål i Trafikbullerförordningen (2015:2016) och i SFS 

2015:2016, redovisade nedan. Vidare har Naturvårdsverkets riktvärden för buller 

på skolgård utgjort underlag i rapporten. Enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 

ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 

maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. En målsättning kan vara att 

övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek och vila har högst 55 dB(A) 

som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids högst 5 

gånger per genomsnittlig maxtimme.   
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Trafikbullerberäkningarna i rapporten har baserats på prognostiserade trafikflöden 

till år 2040 på de kringliggande bulleralstrande gatorna Södra Ringvägen, 

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

Gällande riktvärden, utsnitt från utredning (Stensiken, Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult 

AB)  

De planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga bullernivåer från trafiken på 

Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensiksvägen samt ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot de större gatorna blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). 

Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 

skisserad lägenhetsutformning kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Bostäder som på alla sidor får högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan enligt 

Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. Cirka två 

av tre lägenheter får högst 55 dB(A) vid samtliga bostadsrum. Övriga lägenheter 

får högst 55 dB(A) vid minst hälften av bostadsrummen.  

Alla lägenheter får tillgång till större gård med högst 70 dB(A) maximal och 50 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplats med högst 70 dB(A) maximal 

och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården.  
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Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad, frifältsvärde. I de mest bullerutsatta hörnen har planlösningar tagits 

fram, kallade B02 och B03 på plankartan ovan. Utsnitt ur bullerutredningen.  

    

Tv: Studerat normalplan vid hörnläge B02. Th: Studerat normalplan vid hörnläge B03. Utsnitt ur 

bullerutredningen. Lägenhetsplanen ovan visar på två av många möjliga lägenhetsplaner där god ljudmiljö kan 

uppnås. Slutgiltiga planer och lösningar ska redovisas i samband med bygglov.  
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Baserats på redovisade bedömningskriterier och beräknade bullernivåer har 

planbestämmelser tagits fram för att uppfylla gällande riktvärden för buller. 

Bebyggelse och lägenheter ska utformas -  

1. så att minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 

(frifältsvärde). 

2. så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) 

(frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

3. så att gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 

och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning 

till bostäderna. 

RISKER 

Tekniska olycksrisker 
Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i plan- och bygglagen 

och miljöbalken. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

samt risken för olyckor. Bebyggelsen ska även utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst 

och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  

Riskbedömningen är avgränsad till tekniska olycksrisker. För aktuellt planområde 

identifierades initialt två riskkällor, dels en rekommenderad väg med transporter 

av farligt gods (Södra Ringvägen), dels en ishall väster om planområdet. Ishallen 

hanterar ammoniak som köldmedium, hantering sker endast i teknikrummet. 

Anläggningen ska enligt fastighetsförvaltaren nyligen ha genomgått en renovering 

av sina kompressorer. På grund av ishallens läge på ca 250 meters avståndet till 

planområdet, samt att hanteringen sker i ett avgränsat och stängt rum, samt att det 

finns bebyggelse och mindre uppväxta grönområden mellan planområdet och 

ishallen, bedöms att ett eventuellt utsläpp av ammoniak inte medför en risk för 

aktuellt planområde och har därför ej studerats närmare i riskbedömningen.    
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Identifierade riskkällor i närheten av planområdet är Södra Ringvägen och ishallen samt drivmedelsstationen, 

som ger upphov till transporter förbi området. Riskkällor är markerade med röda konturer. (Riskbedömning, 

Bengt Dahlgren) 

Riskanalysen genomfördes med en kvantitativ metod med avseende på transporter 

av farligt gods där beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till 

riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Resultaten visar att risknivåerna i 

planområdet generellt är på acceptabelt låga nivåer med hänsyn till 

förbipasserande transporter. De olycksscenarier som utgör en risk för området är 

förknippade med transporter med brandfarlig vätska (ADR-klass 3). (Individ- och 

samhällsrisk redovisat i diagram nedan). 
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Riskbedömningen visar på att planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 

1 m.fl. inte utsätter människor i planområdet för förhöjda risknivåer varken ur ett 

individriskperspektiv eller samhällsriskperspektiv, som kräver att säkerhetshöjande 

åtgärder genomförs i planen. Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig 

för planerad bebyggelse. Men då bebyggelsen ligger på ett kort avstånd skulle en 

olycka med brandfarlig vätska kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser. 

Med anledning av detta rekommenderas ändå att vissa enklare åtgärder i 

riskutredningen. Som kan genomföras så länge kostnaderna är rimliga sett till 

projektet i övrigt samt att de inte medför andra betydande negativa effekter. 

Förslag på åtgärder nedan. 
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1. Bebyggelse inom 30 meter från korsningen mellan Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen utformas så att utrymningsmöjlighet finns i riktning bort 

från vägområdet. 

2. Markanvändningen TORG vid korsningen Södra Ringvägen–

Stallängsvägen, får en planbestämmelse om att torghandel inte ska 

förekomma. Alternativt utgår denna markanvändning och i stället kan 

den ingå i markanvändning GATA. Syftet är att människor inte ska 

uppehålla sig där under längre tidsperioder. 

3. Barriär mot rinnande vätska i gatkanten mot planområdet uppförs. 

Förslagsvis vid korsningen mellan Södra Ringvägen och Stallängsvägen 

och 15 meter i respektive riktning från korsningen. Möjliga hinder är till 

exempel en kantsten eller lägre mur som är tät nedtill mot marken. 

Åtgärden uppförs mellan körbanan och gång-/cykelväg. Syftet är att 

säkerställa att ett utsläpp av brandfarlig vätska stannar kvar inom 

gatuområdet och inte rinner mot bostadsbebyggelsen.  

Punkt 1 åtgärdas genom planbestämmelse som säger att bostadsentré ska nås från 

både gatu- och gårdssida (bort från vägområde). Punkt 2 åtgärdas med 

bestämmelse m1 som säger att torghandel ej är tillåten. Punkt 3 åtgärdas med 

kantsten mellan körbana och gång- och cykelväg.  

Risk för översvämning och skyfall 
En skyfallskartering för området visar befintliga lågpunkter och 

översvämningsrisker. Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara utsatt vid ett 

skyfall. Gräsytor vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga stora 

regnmängder. Höjdsättningen föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

skyfall kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen av planområdet. Vid 

plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

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

som mycket kraftiga skyfallshändelser (100-årsregn).  

 

Skyfallskartering. Utsnitt från Dagvatten – och skyfallskartering, Niras 2021.  
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Risker kopplat till luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i 

tex stadsmiljön. Enligt utförda mätningar (Luft i väst, 2021) bedöms uppmätta 

föroreningshalter understiga miljökvalitetsnormen för luft och dess tröskelvärden. 

Föreliggande planförslag bedöms inte bidra till att påverka luftkvaliteten negativt, 

varför det inte bedöms finns någon risk att människors hälsa påverkas negativt 

hänseende luftkvalitet.  

Spridningsberäkning av kväveoxider (summan av NO och NO2 från vägtrafik) i Tidaholm, Luft i väst 2021. 

Planområdet illustrerat med gul linje.  

Radon  
Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnaderna ska 

uppföras med radonskydd.  

STADSBILD 

Planförslaget bidrar till att stadsbilden inom Stensiken 1 och dess kringliggande 

stadsrum förändras vid ett plangenomförande. Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen, som i dagsläget har karaktär av väg med svag rumslighet, 

omvandlas delvis till ett tydligare stadsrum. Där vägarna tidigare fungerat som 

transportsträckor skapas i och med förslaget en ökad koncentration med fler 

rumsliga funktioner och målpunkter - attraktiva rörelsestråk och en bostadsmiljö 

som en del av en större sammanhållen stadsmiljö. Samtidigt som de yttre rummen 

blir tydligare skapas en ökad rumslig mångfald inom Stensiken. Tillsammans med 

den befintliga bebyggelsen bidar de nya tilläggen till att skapa nya gårdsrum i olika 

former och av olika storlek. Den ökade rumsliga variationen blir en positiv 

kontrast till det central nord-sydliga parkrummet som i förslaget stärker sin 
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position som ”det större gröna rummet i Stensiken”. Mot öster utvecklas ett nytt 

gaturum mot fasader och bostadsentréer, vilket ger ett positivt intryck längs den 

nya gatan samt i möte med bostadsområdet från öster utmed Södra Ringvägen.  

SOLSTUDIER 

Solstudier har genomförts där skuggverkan från föreslagen bebyggelsestruktur har 

utretts (Solstudier – DPL Stensiken - Scapeous arkitekter AB). Nedan redovisas 

skuggbildningen utifrån föreslagen bebyggelse (dess placering och 

byggnadshöjder) vid midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet. 

Under sommarhalvåret är skuggbildningen mycket liten. Kring mitten av hösten 

skapas viss skugga för villabebyggelsen väster om planområdet på morgonen. 

Senare på vinterhalvåret när soltimmarna är få, och solen står lägre, sträcker sig 

skugga även till bostadsområdet norr om Stensiken. På förmiddagarna och 

eftermiddagarna kring midvintersolståndet har föreslaget ingen påverkan 

hänseende skuggbildning eftersom solen ej är uppe. Sammantaget över året visar 

solstudierna på liten påverkan på kringliggande rum och bebyggelse. Genomförda 

solstudier från midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet 

redovisas nedan.  

Midsommar 

Höstdagjämning 

Midvinter  
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TRAFIKALA KONSEKVENSER 

Planförslaget bidar till ökade trafikrörelser (motorfordon, cykel-, och gångtrafik) 

som en konsekvens av ett ökat antal boende i området. Planområdets centrala 

placering i Tidaholm med närhet till både kommunal och privat service, skolor 

och livsmedelsaffärer gör att en övervägande del av resorna är mycket korta och 

att de kan ske till fots eller med cykel. Vid längre regionala resor finns väl utbyggd 

kollektivtrafik intill planområdet vilket ytterligare skapar positiva konsekvenser då 

möjligheten att nyttja kollektiva färdmedel framför bil finns. Ringvägen och 

Stallängsvägens betydelse som viktiga stråk stärks när dess nuvarande vägkaraktär 

omvandlas till gaturum. Utmed Stallängsvägen ökar trafiksäkerheten när körbanan 

för bilar görs smalare och nya kopplingspunkter skapas där oskyddade trafikanter i 

linje med översiktsplanen ges prioritet framför motorfordonstrafik. Anläggandet 

av separat körfält för cykel utmed Stallängsvägen bidar till att ytterligare stärka 

kopplingen till centrum (samt till nya utvecklingsområden söder om planområdet) 

vilket bidar till att göra resor med cykel mer attraktivt och minska bilberoendet.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

Lekmiljöer för barn 
Planförslaget syftar till att stärka barn- och ungdomars rörelsefrihet inom 

planområdet och Tidaholm. I planförslaget bevaras det större centrala inre 

parkrummet obebyggt. Planerad förskolegård kan nyttjas som lekplats på tider då 

förskolan har stängt vilket är positivt för barn och deras lekbehov. Tillskapandet 

av fler nya bostadsgårdar (på tidigare markparkering för bilar) är positivt för 

mindre barn som, med överblick från köksfönstret, ges möjlighet att leka fritt 

utomhus nära den egna bostaden.  

Närhet 
Planförslaget möjliggör för fler människor att bo i Tidaholm tätort med hela dess 

utbud av parker, offentliga rum, kultur och arbetstillfällen nära tillhands. 

Planförslaget bidrar till att öka tillgängligheten till målpunkter i Tidaholm, 

grönområden och service genom utvecklandet av nya stråk. I planförslaget 

föreslås en ny busshållplats utmed Stallängsvägen vars placering i nära anslutning 

till tvärgående stråk syftar till att ge kollektivtrafiken prioritet och underlätta ett 

mer hållbart resande. 

Tillgänglighet 
Planförslaget syftar till att öka tillgänglighet för alla boende och besökare inom 

planområdet. Detaljplanen reglerar dock inte detaljutformning av offentliga rum – 

markbeläggning och materialval mm. Vid framtida projektering av allmän 

platsmark ska dock tillgänglighetskrav i BBR och ALM tillämpas. Inom 

planområdet möjliggörs för RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad), samt 

tillgänglig körväg för bil fram till bostadsentré för människor med låg 

rörelseförmåga.  
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Upplevd trygghet  
Planförslaget bidar till att gränsen mellan offentliga och privata rum stärks då 

gaturummen förtydligas och bostadshusen omsluter de privata bostadsgårdarna i 

området. Tillsammans med nya bostadsentréer och fönster som alla riktas mot 

gaturummen där människor förflyttar sig skapar den förtydligade gränsen mellan 

offentligt och privat en upplevd trygghet i gaturummen.  

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Se avsnitt ”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivning. 

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen att 

planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 

avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid 

genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap. miljöbalken.  

Undersökning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska 

en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära 

betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det 

gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 

checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I 

dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, 

och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen 

sannolikt kommer att bli.  

Bedömning 

Större delen av förändringen av markanvändningen berör ett område som redan 

är ianspråktaget för bostadsändamål i gällande detaljplan. Utmed Stallängsvägens 

västra sida övergår en remsa allmän platsmark längs vägen som i gällande plan är 

planlagd som NATUR till allmän platsmark GATA. I planområdets sydöstra hörn 

övergår en bit mark från NATUR till GATA och transformatorstation (E). Den 

berörda marken utgör en i sammanhanget begränsad del som inte bedöms ha 

några höga naturvärden. Detaljplanen påverkar inte några riksintressen. 

Sammantaget bedöms detaljplanen inte påverka bedömningsgrunderna i PBL och 

MB på ett sådant sätt att MKB krävs. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2021 - 2022: 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Ändras 

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

Ansvarsfördelning 
Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator, naturområde och 

parkmark. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Där så behövs skyddas ledningar 

med u-område på plankartan. Ett nyttjanderättsavtal ska tecknas mellan 

kommunen och fastighetsägaren för Stensiken 1. Avtalet ska reglera kommunens 

och fastighetsägarens ansvar och åtaganden vid flytt av VA-ledningen utmed 

Södra Ringvägen. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 

planområdet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör tillskapande och reglering ny allmänplats mark inom 

planområdet, samt avstyckning från fastighet som i förslaget uppgår i Stensiken 1. 

Fastighetsregleringen är i förlängningen initierad av sökande för planändringen. 

Inom planområdet möjliggörs för fastighetsregling av två nya fastigheter för 

nätstation. Kostnader för fastighetsrättsliga förändringar inom planområdet ska 

regleras i ett exploateringsavtal mellan Tidaholms kommun och Samtidaholm 

Stensiken 1 AB inför planens antagande. 
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Fastighetsreglering

 

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Stensiken 1 (Kvartersmark, större delen av planområdet)  

- Siggestorp 4:1 (Allmän platsmark, Stallängsvägen och Stensikagatan)  

- Stallängen 4:1 (Allmän platsmark, Södra Ringvägen) 

- Stallängen 3:4 (Allmän platsmark, Rosenbergsvägen) 

- Stenmuren 1 (Kvartersmark, del av privat villatomt vid Rosenbergsvägen) 

Servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter 
Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas lägre norr ut inom allmän platsmark. I de lägen 

där ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark förläggs ledningen med 

ledningsrätt. En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda 

marken är tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler 

ledningsrätter behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan 

hänvisning med bestämmelsen ”u” i detaljplanen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av Samtidaholm Stensiken 1 AB. Planavgift tas ej ut då 

exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar. För bygglov debiteras 

kostnader enligt samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa. Avgifter för 

vatten- och avlopp debiteras enligt antagen taxa. Kostnader och 

kostnadsfördelning kopplat till planens genomförande (fastighetsreglering, 
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fastighetsbildning och ledningsflytt) ska regleras i ett exploateringsavtal mellan 

Tidaholms kommun och Samtidaholm Stensiken 1 AB inför planens antagande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 
Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper. En översiktlig geoteknisk utredning ska tas fram inför 

plangenomförande där exakta förutsättningarna för grundläggning utreds, samt 

förslag på grundläggningsmetod redovisas.   

Ledningar 
Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

En befintlig allmän VA-ledning utmed Södra Ringvägen påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.  

Befintliga dagvattenledningar påverkas av planförslaget då ett nytt system för 

dagvatten och nya byggrätter tillskapas. I planens sydöstra hörn påverkas en 

allmän dagvattenledning av nya byggrätter. Nytt läge för ledningen är säkerställt 

med u-område i den nya kvartersgatan. Vidare utredning kring ledningsflytt, 

höjdsättning och genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande. 
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Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje). Ledningsrätt på 

kvartersmark möjliggörs i detaljplanen (u). Vidare utredning kring ledningsflytt, höjdsättning och 

genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande.  

Utbyggnad 
Planens genomförande kan ske i etapper. Nedan är en preliminär utbyggnad där 

rosa markering byggs ut som en första etapp, grönt område längs Stallängsvägen 

utgör etapp två och gul-markerat område utgör etapp tre.  

 

Preliminär utbyggnad detaljplanen.  
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    Dnr SBN 2021/289 

 

 

   

Detaljplan för Stensiken 1 m.fl.  

Tidaholms kommun 

Västra Götalands län 

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

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

 

 

 

SAMRÅDSHANDLING  

Samhällsbyggnadsavdelningen, dec 2021 

  

145



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  2/60 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

 Planförslaget möjliggör för ca 270 bostäder uppförda i 

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

flerbostadshus, två nya nätstationer och en mindre idrottshall.  

 I markplan av ny bebyggelse möjliggörs för centrumändamål 

 Detaljplanen möjliggör för en utveckling av stärkta stråk och en förbättrad 

koppling till Tidaholms mest centrala delar.  

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

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR 

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

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 

1. Undersökning gällande betydande miljöpåverkan 

2. Bullerutredning 

3. Riskbedömning 

4. Dag- och skyfallsutredning 

5. Provtagningsplan gällande markmiljö 

6. Volymstudie 

7. Sektioner 

8. Solstudier 

9. Illustrationsplan/strukturplan 

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

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

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

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

och en idrottshall inom befintligt bostadsområde strax söder om Tidaholm 

centrum.  

Detaljplanens ambition är att genom nya tillägg av bebyggelse skapa attraktiva 

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

kopplingen till centrum, samt att bilberoendet inte ska öka.  

Detaljplanen möjliggör för ett effektivt markutnyttjande i ett centralt läge av 

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

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

mindre idrottshall 

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare.  

Bakgrund 

Tidaholms kommuns befolkningstillväxt har skapat en större efterfrågan på 

bostäder. Detaljplanen möjliggör för en utveckling inom befintligt bostadsområde 

och följer intentionerna i översiktsplanen.  
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Tidplan 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

PLANDATA 

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

om 7 ha (77 000 kvm).  

Den större delen av planområdet utgör ett befintligt bostadsområde bestående av 

en öppen lamellstrutkur i tre våningar med omgärdande gräsytor och 

markparkering. Norr ut gränsar planområdet till ett bostadsområde med 

bostadsbebyggelse i tre våningar placerat fritt på tomten med omkringliggande 

gräsmattor. Öster ut gränsar planområdet till ett koloniområde och en 

skogsdunge. Söderut gränsar planområdet till ett område med småhusbebyggelse i 

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

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

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Omkringliggande gator och gångvägar 

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan  

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

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

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

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

kommunens fysiska planering har sex fokusområden tagits fram; Utveckla 

kommunens identitet, Forma variationsrika mötesplatser, Skapa förutsättning för 

större andel persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik, Bevara 

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

miljöbelastningen och till förbättrad hantering av klimatförändringar. Detaljplanen 

stödjer fokusområdena i översiktsplanen.  

Gällande detaljplan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Stensiken markerad i röd linje. 

 

Cykelplan för gång- och cykelvägar 

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

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

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

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

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

välutbyggda cykelparkeringar och ett utvecklat och rumsligt attraktivt stråk längs 

med den utpekade Stallängsvägen.   
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PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 

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

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

granskning innan ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden juni 2022.  

 

Behovsbedömning 

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

en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har gjort bedömningen att planens genomförande inte får betydande 

miljöpåverkan, se bilaga 1.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

MARK OCH VEGETATION 

Befintlig situation  
Marken inom planområdet utgörs av gräsbevuxna ytor och asfaltsytor 

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

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

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

om planområdet finns ett koloniområde. Längs Stallängsvägen finns en enkelsidig 

trädallé på kvartersmark och öster om planområdet längs Södra Ringvägen finns 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

planlagt som allmän platsmark (NATUR). Området  

  

 

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

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

Bostadsgårdar  

När ytor som idag utgör markparkering för bilar och gräsbevuxna mellanrum 

bebyggs med nya bostäder skapas tillsammans med den befintliga 

bebyggelsestrukturen nya gröna bostadsgårdar som alla nya bostäder får tillgång 

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

kommer inrymma både cykelparkering, entréplatser och planteringar. En 

planbestämmelse reglerar att markparkering för bil inte får lokaliseras till gårdarna 

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

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

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

växter. 

Gröna gaturum 

Nuvarande trädallé längs Stallängsvägen står på kvartersmark enligt nuvarande 

plan. I planförslaget omvandlas Stallängsvägen nuvarande vägkaraktär till 

gatumiljö. Vid ett plangenomförande föreslås den nuvarande trädallén på 

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

av gaturummets nya gestalt. Längs Södra Ringvägen föreslås nuvarande 

gräsbevuxen förgårdsmark kompletteras med nya växtbäddar intill GC-bana söder 

om körbanan.  

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

 
Växtbäddar  
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Parken och Parkstråket  

Inom planområdet utvecklas nuvarande gräsmattor till ett sammanhållet grönt 

rum som kopplar ihop gröna rum utanför planområdet med planområdets gröna 

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

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

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

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

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

parkstråket ligger på kvartersmark och är i planförslaget planlagda som 

bostadsändamål (prickmark, parkering ej tillåten).  

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

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

dagvattenhantering.  

Skyfallspark och dike 

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

närområdets lägsta punkt. Vid extrema skyfall kommer vatten rinna från 

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

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

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

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

gällande detaljplan.  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

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

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

finns en privat bostadsgård. Varje bostadskropp är uppbygg av tre 

sammankopplande trapphusenheter uppförda i tre våningsplan. Planområdets 

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

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

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

enkel fönstersättning medan vissa är slutna och saknar muröppningar. 

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

bostadsgården. Entréer mot gatan saknas och kontakten mot kringliggande gator 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Planförslag  
Detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse inom befintlig fastighet 

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

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

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

Samtidigt som fler gårdar tillförs förtydligas också kringliggande rum genom att 

bebyggelsen placeras närmare Stallängsvägens gaturum än vad befintliga 

bebyggelse gör. Utmed Södra Ringvägen föreslås den nya bebyggelsen följa 

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

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

upp av carports som döljer bilparkeringen från gård och gata.  

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

 

161



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  18/60 
 

 

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

 

Bostäder  

Totalt inrymmer planförslaget ca 270 nya bostäder. Den nya bostadsbebyggelsen 

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

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

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

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

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

inrymma en förhöjd bottenvåning. Bostadsbebyggelsens tak föreslås uppföras 

med svag takvinkel som harmonierar med det befintliga platta taklandskapet. 

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

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

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

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

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

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

fasader inte domineras av djupa balkonger. Befintlig bostadsbebyggelse inom 

planområdet bekräftas i planförslaget med bestämmelser som överensstämmer 

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

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

beroende tillåtet våningsantal. Befinltig bebyggelse illustrerad i grått. 

 

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

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

förgrunden. Volymstudie - Scapeous arkitekter AB, 2021 

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

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

väster. Volymstudie – Scapeous arkitekter AB, 2021. 

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

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

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

Förskola  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För kvarteret i sydöst där den nya kvartersgatan möter Stensikagatan möjliggörs 

för både bostad- och idrottsändamål. Två olika planbestämmelser om 

utnyttjandegrad reglerar hur mycket som kan byggas beroende på om byggrätten 

utnyttjas för bostadsändamål eller idrott.  

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

AB, 2021. 

GATOR OCH TRAFIK 

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

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

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

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

planområdet gränsar planområdet till Södra Ringvägen en större gata med 

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

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

Stallängsvägens korsning med Södra Ringvägen planeras för en ny 

cirkulationsplats som ska ersätta nuvarande fyrvägskorsning. I gräns mot öster 

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

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

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

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

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

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

Planområdet angörs med motorfordon via Stallängsvägen, Södra Ringvägen och 

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

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

regiontrafik. Stallängsvägen är ett utpekat cykelstråk i gällande cykelplan för 

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

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

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

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

riktning väster ut. 

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

oskyddade trafikanter och kollektivtrafik framför ett ökat bilberoende. Samtliga 

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

planområdets östra gräns anläggs en ny angöringsgata på kvartersmark intill 

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

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

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

bostadsbebyggelse och ersätts av nya platser som nås från Stallängsvägen, 

Stensikagatan och den nya angöringsgatan i öster.   
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Föreslagen trafikstruktur.  

Gator 

Södra Ringvägen 

Södra Ringvägen och den planerade cirkulationsplatsen bekräftas i planförslaget. 

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

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

bostadsparkering i nordväst utgår då cirkulationen anläggs. De två befintliga 

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

kvartersmark strax öster om de nuvarande infarterna. Nyanlagd allmän platsmark 

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

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

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

platsmark. Nuvarande sektion bibehålls.  

Stallängsvägen 

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

planförslaget. Gatan förbereds i detaljplanen för ny gatusektion där utpekat 

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

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

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

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

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

möjliggörs för angöring via nya angöringsfickor på allmän platsmark mellan 

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

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

trafiksäkra överfarter. Busshållplatsen utmed Stallängsvägen föreslås flyttas norr ut 

till korsningspunkten med parkstråket. Placering av busshållplats är dock ingen 

planfråga.  

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

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

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

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

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

Stensikagatan med den nya gårdsgatan övergår en del av allmän platsmark 

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

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

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

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

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

linje.  

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

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

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

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

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

cykelväg) till Stensikagatan. Längs gatan möjliggörs för längsgående markparkering 

för bilar på kvartersmark som varvas med planteringar och gatuträd. 

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

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

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

gaturummet gemensamma gestalt.  

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

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

rörelsestråk genom Stensiken. Stråket föreslås ges en parkliknande gestaltning med 

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

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

bostadsparkeringarna för bil inom Stensiken förläggs utmed Stallängsvägen, 

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

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

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

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

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

stråket i syfte att aktivera det med rörelse. 

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

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

möte i korten stål.   

Parkering  

Parkering för cykel 

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

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

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

underlättar nyttjande av cykel samt vara attraktiva och säkra. Detaljplanen 

möjliggör både för parkering i cykelrum i bottenvåning av den nya 

bostadsbebyggelsen, samt som markparkering på bostadsgårdar. Cykelrum 

föreslås i strategiska lägen vid knutpunkter och rörelseintensiva stråk utmed Södra 

Ringvägen och Stallängsvägen. Rummen föreslås göras transparanta och upplysta 

mot kringliggande gaturum.  

Parkering för bil 

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

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

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

markparkering för bil bebyggs med ny bostadsbebyggelse måste nya platser 

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

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

kvartersgatan nås även två större parkeringar mellan bostadsbebyggelsen som 

avgränsas med carports mot bostadsgårdarna. Från Stensikagatan och 

Stallängsvägen nås nya parkeringsområden. Totalt inrymmer planförslaget ca 305 

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

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

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

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

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

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

minska bilberoendet har stöd i Tidaholm Översiktsplan 2030 som anger att 

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

persontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik framför privat fordonstrafik. 

Verktyg som bilpool, samutnyttjad fordonsflotta eller satsningar på cykel kan 

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

räknat för att nå miljömålen. 

På parkeringsytorna föreslås växtbäddar i syfte att fördröja och rena förorenat 

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

markparkering för bilar.  

 

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

Möjligheten att anlägga RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad) inom 

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

meter från samtliga befintliga och nya bostadsentréer. Nedan redovisas möjliga 

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

placering och antal redovisas i samband med bygglov.  

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

tillgång till RHP inom 25 meter från bostadsentré.  

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

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

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

även för människor med begränsad rörelseförmåga. I planarbetet har tillgängliga 

körvägar utretts utifrån möjligheten att tillskapa närhet till samtliga bostäder 

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

tillgänglig körväg och bostadsentréer. Exakt placering av bostadsentréer regleras 

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

DAGVATTEN OCH SKYFALL  

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

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

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

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

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

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

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

efter områdets förutsättningar och målsättning. Huvudförslaget omfattar ett öppet 

meandrande gräsdike i kombination med översvämningsytor för 

omhändertagande av tillfälliga skyfallshändelser. På parkeringsytorna föreslås 

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

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

Vid plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

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

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

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

uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella justeringar för 

utformningen av åtgärderna. 

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

mitten av planområdet vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga 

stora regnmängder. Höjdsättning föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

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

som inte är sårbara för stående vatten. 

Föreslagna åtgärder medför en minskning av samtliga föroreningshalter och 

nästan alla föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Föroreningsmängderna 

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

årsmedelavrinningen ökar. Detta bedöms inte påverka recipienten som inte har 

några dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som 

transporteras med dagvatten. Genom att minska belastningen av majoriteten av 

föroreningarna bidrar det till recipientens möjlighet att bibehålla god vattenstatus 

och miljökvalitetsnormerna äventyras inte. Planområdet ligger ovanpå ett 

grundvattenmagasin som klassats med hög sårbarhet då marken inom 

planområdet är uppbyggd av genomsläppliga jordarter. Med de föreslagna 

åtgärderna bedöms inte planläggningen utgöra någon föroreningsrisk för 

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

gestaltning, här placerad mellan körbana och trottoar.  

GEOTEKNISKT FÖRHÅLLANDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ 149 

+ 150 

+ 148 

+ 146 
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Jorddjup. Geokartan, SGU (2021). 

Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper.  

RADON 

Då planområdet ligger inom Tidaholm tätort som till merparten har normala 

radonvärden är bedömningen att marken inom planområdet är att klassa som 

normalradonmark. Byggnader inom planområdet ska med anledning av detta 

uppföras med radonskydd.  

MARKFÖRORENING 

Vid en historisk inventering av potentiella föroreningskällor inom planområdet 

har en oljepanna lokaliserats där nya byggrätter för bostäder föreslås i 

detaljplanen. Oljepannan uppfördes i samband med övrig befintlig 

bostadsbebyggelse inom Stensiken kring 1970. När fjärrvärmenätet senare 

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

dock kvar oanvända.  

3-5 meter  

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

Lantmäteriet. Oljepannan markerad i gul linje)  

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

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

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

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

några markundersökningar har utförts inom fastigheten vid något tidigare tillfälle. 

Ingen information från kommunen eller Länsstyrelsen har inkommit kring 

utsläpp, tillbud eller liknande för fastigheten. 

Med anledning av oljepannan har en provtagningsplan tagits fram som underlag 

för kommande markundersökning. Syftet med provtagningsplanen, och i 

förlängningen kommande markundersökning, är att utreda markens eventuella 

föroreningsinnehåll med hänsyn till att framtida markanvändning kommer vara 

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

Stensiken 1 provtagningsplan, 2021).  

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

byggnaderna placeras punkterna systematisk för att som helhet täcka in 

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

med geoteknisk borrbandvagn ned till naturlig mark på visuellt urskiljbara lager 

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

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

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

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

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

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

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

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

en kompletterande undersökning under byggnaderna utföras efter det att 

byggnaderna har rivits. 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 

FORNSÖK).   

PLANFÖRSLAG  

PLANBESTÄMMELSER 

ANVÄNDING AV ALLMÄN PLATS  

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

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

CIRKULATION – en cirkulationsplats i Södra Ringvägens korsning med 

Stallängsvägen. 

182



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

 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  39/60 
 

 

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

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

fordonstrafik är tillåtet över torget.  

PARK – parkmark öster om planområdet utgör sedan tidigare planlagd parkmark 

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

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

omfattande skötsel som parkmiljöer. Dessa områden sköts än enligt skötselplan 

eller genom visst begränsat underhåll. 

ANVÄNDING AV KVARTERSMARK  

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

flerbostadshus. Planförslaget möjliggör för ca 270 nya bostäder. 

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

verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som 

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

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

bottenplan av ny bebyggelse.  

IDROTT (Y) – idrottsändamål. 

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

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

möjliggöra för utökade lokaler i bottenplan och ny entrésituation.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNA PLATSER  

trottoar – markerar läge för trottoar för gångtrafik  

gc – markerar läge för kombinerad gång- och cykelbana 

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

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

alle – Bestämmelsen reglerar att en trädallé planteras utmed Stallängsvägen och 

delar av Södra Ringvägen.  

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

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

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

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

sek inom kvartersmark. Bestämmelsen är generell och gäller inom hela 

planområdet.  

e1 – Största tillåtna utnyttjande grad för bostadsändamål.  

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

Prickmark – marken får inte förses med byggnadsverk.  

Högsta byggnadshöjd – bebyggelsens höjd reglars med byggnadshöjd och ska 

läsas tillsammans med utformningsbestämmelse f som anger maximalt antal 

våningar.  

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

parkering – markparkering för bil tillåten 

ej parkering – parkering för bil ej tillåten. 

rhp – parkering för person med nedsatt rörelseförmåga tillåten att anordna              

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

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

n2 – Träd ska bevaras eller ersättas om det fälls.  

n3 – markytan ska vara helt eller delvis genomsläpplig. Bestämmelsen syftar till att 

minska snabb avrinning av dagvatten inom området.  

n4 – privat uteplats får ej anordnas. Bestämmelsen syftar till att de större gatorna 

och stråken kring området får en publik och mer stadsmässig karaktär. 

m1 – bestämmelsen anger att torghandel inte får förekomma på torgyta invid 

Stallängsvägen – Södra Ringvägen. Kopplat till riskutredning. 

UTFORMNING  

Bostadshus och idrottshall ska placeras i användningsgräns mot allmän plats. I de 

fall den närmsta gränsen mot allmän plats är en egenskapsgräns ska bebyggelsen 

placeras i egenskapsgräns.   

Bostadsentréer ska vara genomgående och nås från både gatu- och gårdssida. 

Bestämmelsen syftar till att rikta rörelsen mot kring liggande gator och aktivera 

dessa som trygga stråk där människor förflyttar sig.  

Balkong mot gata får sticka ut maximalt 0,7 meter från fasad och från och med 

våning två.  

Balkong mot gård får uppföras till ett maximalt djup om 1,5 meter från fasadliv. 

f1 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till fyra våningar. 

f2 – Bestämmelsen reglerar maximalt antal våningar till tre våningar. 

f3 – Bestämmelsen reglerar höjden på bottenvåning till minst 3,5 meter mot de 

större gatorna. Bestämmelsen har två syften - dels att skapa en lite högre sockel 

mot gata, delas att förbereda för lokal eller verksamhet i bottenvåning.  
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SKYDD MOT STÖRNINGAR  

m1 – Torghandel är ej tillåtet. Bestämmelsen är kopplad till riskutredning.   

Bebyggelse ska uppföras med radonskydd.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen 

får sida med 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) 

maximal ljudnivå (frifältsnivå).  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte 

överstiger 65dB(A) (frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om höst 35 m2.  

Bebyggelse och lägenheter ska utformas så att gemensam eller enskild uteplats 

med högst 70 dB(A) maximalvärde och 50 dB(A) dygnsekvivalent (frifältsvärde) 

kan anordnas i anslutning till bostäderna.  

Genomförandetiden för planen är 5 år. Genomförandetiden innebär att det finns 

en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden har gått ut 

fortsätter planen att gälla.  

ADMINISTRAVIA BESTÄMMELSER 

u – bestämmelsen reglerar läge och placering av markreservat för allmännyttiga 

ändamål såsom ledningar under jord.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Planens genomförande tid är 5 år, från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten  
Vatten- och spillvatten nätet är utbyggt fram till planområdet. Ny bebyggelse 

ansluts till befintligt nät utanför planområdet. Befintliga privata ledningar på 

kvartersmark som påverkas av nya byggrätter ersätts av nya serviser i lämpliga 

lägen. Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.   

Dagvatten 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram som underlag för 

planförslaget (Niras 2021). I planförslaget föreslås nya byggrätter för bostäder 

delvis över befintligt ledningsnät för vatten-, avlopp-, och dagvatten. Befintliga 

dagvattenledningar inom kvartersmark som berörs ersätts av ett nytt 
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dagvattensystem uppbyggt av nya ledningar, växtbäddar, infiltrationsytor och 

öppna dagvattenlösningar. För att inte öka belastningen på befintligt dagvattennät 

och för att rena och skapa en god vattenkvalitet nedströms ska dagvattnet 

fördröjas och renas inom planområdet. Vid plangenomförande och 

implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna kommer planområdet att 

kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn). Samtliga föreslagna 

åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. Vilket är något 

högre än det uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella 

justeringar för utformningen av åtgärderna. En planbestämmelse reglerar att 

dagvatten som faller inom kvartersmark ska tas omhand lokalt inom berörd 

fastighet, samt att renande växtbäddar ska finnas i anslutning till markparkering 

för bil.  

Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje).  
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Dagvattenprincip med platsspecifika åtgärder in DP Stensiken (Niras 2021).  

Elförsörjning 
Planområdet ligger inom befintligt elnät. För att säkerställa att en eventuell ökning 

av elbehovet kan tillgodoses har möjligheten att uppföra två nya nätstationer (E 

på plankartan) tillgodosetts inom planområdet.  

Panncentral  
Befintlig oljepanna i planområdets östra del ersätts i planförslaget av nya 

byggrätter för bostadsändamål. Ledningar som påverkas av nedmonteringen av 

oljepannan tas ur bruk och ersätts om behov finns.   

Avfallshantering  
I enlighet med PBL ska inte planförslaget reglera val av avfallshantering. Vid 

kommande bygglovsprövning ska dock avfallslösning redovisas, varför olika 

lösningar inom planförslaget har utretts. Planen möjliggör för både dragning av 

kärl och under/överjordsbehållare, eller en kombination av dessa. För att inte 

skapa onödiga konflikter som under/överjordsbehållare kan skapa med andra 

funktioner av ytor (träd, planteringar, parkering) så förordas en lösning med 

dragning av kärl från soprum till gata. I öster längs den nya gatan är både soprum 

och under/över jordsbehållare möjligt. 

Nedan redovisas tillgänglig körväg med sopbil samt schematisk placering av 

hämtningsplatser som alla ligger på ett avstånd om som mest 5 meter till körbana. 

Nya bostadsentréer inom planområdet kan lokaliseras så att 50 meter till 

soplämningsplats klaras. Exakt placering, storlek och antal hämtningsplatser ska 

utredas och redovisas i samband med bygglovsprövning. Alla nya avfallslösningar 

som redovisas ska ta stöd i Tidaholms avfallsföreskrifter.  
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Princip för avfallshantering för ny bostadsbebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå linje. 

Schematiskt läge för soprum illustrerat i orange, schematiskt läge för under/överjordsbehållare illustrerat i 

grönt. Avstånd från ny bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare 

illustrerad i röd cirkel ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och 

detaljplanen styr inte lösning eller exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt 

avstånd mellan hämtningsfordon och soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

Befintlig bostadsbebyggelse har idag en befintlig avfallshantering. Vid ett 

plangenomförande får även befintlig bostadsbebyggelse en ökad tillgänglighet 

genom de nya hämtningsplatser som tillskapas inom de nya bostadstilläggen. 

Samtidigt kan nya kompletterande hämtningsplatser uppföras vid eventuell 

ombyggnation och bygglovsprövning av befintlig bebyggelse.  
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Princip för förbättrad avfallshantering för befintlig bebyggelse. Tillgänglig körväg för sopbil illustrerad i blå 

linje. Schematiskt läge där nytt soprum i ny bebyggelse ökar tillgängligheten för befintliga bostäder, illustrerat i 

orange. Schematiskt läge för kompletterande under/överjordsbehållare illustrerat i grönt. Avstånd från 

befintlig bostadsentré till avfallshämtningsplats (soprum eller under/överjordsbehållare illustrerad i röd cirkel 

ovan (50 m). Principen ovan illustrerar en av många möjliga placeringar och detaljplanen styr inte lösning eller 

exakt placering av soprum eller under/överjordsbehållare. Maximalt avstånd mellan hämtningsfordon och 

soprum eller under/överjordsbehållare är ca 5 meter.  

KONSEKVENSER  

STÖRNINGAR  

Ljudmiljö  
Då planområdet gränsar till gatorna Södra Ringvägen, Stallängsvägen och 

Stensikagatan har förslagets genomförbarhet hänseende ljudmiljö utretts. En 

trafikbullerutredning har därför tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 

2021) där planförslagets bostadsbebyggelse har prövats och bedömts utifrån 

gällande riktvärden och mål i Trafikbullerförordningen (2015:2016) och i SFS 

2015:2016, redovisade nedan. Vidare har Naturvårdsverkets riktvärden för buller 

på skolgård utgjort underlag i rapporten. Enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 

ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 

maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. En målsättning kan vara att 

övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek och vila har högst 55 dB(A) 

som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids högst 5 

gånger per genomsnittlig maxtimme.   
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Trafikbullerberäkningarna i rapporten har baserats på prognostiserade trafikflöden 

till år 2040 på de kringliggande bulleralstrande gatorna Södra Ringvägen, 

Stallängsvägen och Stensikagatan.  

Gällande riktvärden, utsnitt från utredning (Stensiken, Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult 

AB)  

De planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga bullernivåer från trafiken på 

Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensiksvägen samt ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot de större gatorna blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). 

Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 

skisserad lägenhetsutformning kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Bostäder som på alla sidor får högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan enligt 

Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. Cirka två 

av tre lägenheter får högst 55 dB(A) vid samtliga bostadsrum. Övriga lägenheter 

får högst 55 dB(A) vid minst hälften av bostadsrummen.  

Alla lägenheter får tillgång till större gård med högst 70 dB(A) maximal och 50 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplats med högst 70 dB(A) maximal 

och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården.  
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Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad, frifältsvärde. I de mest bullerutsatta hörnen har planlösningar tagits 

fram, kallade B02 och B03 på plankartan ovan. Utsnitt ur bullerutredningen.  

    

Tv: Studerat normalplan vid hörnläge B02. Th: Studerat normalplan vid hörnläge B03. Utsnitt ur 

bullerutredningen. Lägenhetsplanen ovan visar på två av många möjliga lägenhetsplaner där god ljudmiljö kan 

uppnås. Slutgiltiga planer och lösningar ska redovisas i samband med bygglov.  
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Baserats på redovisade bedömningskriterier och beräknade bullernivåer har 

planbestämmelser tagits fram för att uppfylla gällande riktvärden för buller. 

Bebyggelse och lägenheter ska utformas -  

1. så att minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 

(frifältsvärde). 

2. så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) 

(frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

3. så att gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 

och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning 

till bostäderna. 

RISKER 

Tekniska olycksrisker 
Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i plan- och bygglagen 

och miljöbalken. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

samt risken för olyckor. Bebyggelsen ska även utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst 

och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  

Riskbedömningen är avgränsad till tekniska olycksrisker. För aktuellt planområde 

identifierades initialt två riskkällor, dels en rekommenderad väg med transporter 

av farligt gods (Södra Ringvägen), dels en ishall väster om planområdet. Ishallen 

hanterar ammoniak som köldmedium, hantering sker endast i teknikrummet. 

Anläggningen ska enligt fastighetsförvaltaren nyligen ha genomgått en renovering 

av sina kompressorer. På grund av ishallens läge på ca 250 meters avståndet till 

planområdet, samt att hanteringen sker i ett avgränsat och stängt rum, samt att det 

finns bebyggelse och mindre uppväxta grönområden mellan planområdet och 

ishallen, bedöms att ett eventuellt utsläpp av ammoniak inte medför en risk för 

aktuellt planområde och har därför ej studerats närmare i riskbedömningen.    
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Identifierade riskkällor i närheten av planområdet är Södra Ringvägen och ishallen samt drivmedelsstationen, 

som ger upphov till transporter förbi området. Riskkällor är markerade med röda konturer. (Riskbedömning, 

Bengt Dahlgren) 

Riskanalysen genomfördes med en kvantitativ metod med avseende på transporter 

av farligt gods där beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till 

riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Resultaten visar att risknivåerna i 

planområdet generellt är på acceptabelt låga nivåer med hänsyn till 

förbipasserande transporter. De olycksscenarier som utgör en risk för området är 

förknippade med transporter med brandfarlig vätska (ADR-klass 3). (Individ- och 

samhällsrisk redovisat i diagram nedan). 
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Riskbedömningen visar på att planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 

1 m.fl. inte utsätter människor i planområdet för förhöjda risknivåer varken ur ett 

individriskperspektiv eller samhällsriskperspektiv, som kräver att säkerhetshöjande 

åtgärder genomförs i planen. Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig 

för planerad bebyggelse. Men då bebyggelsen ligger på ett kort avstånd skulle en 

olycka med brandfarlig vätska kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser. 

Med anledning av detta rekommenderas ändå att vissa enklare åtgärder i 

riskutredningen. Som kan genomföras så länge kostnaderna är rimliga sett till 

projektet i övrigt samt att de inte medför andra betydande negativa effekter. 

Förslag på åtgärder nedan. 
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1. Bebyggelse inom 30 meter från korsningen mellan Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen utformas så att utrymningsmöjlighet finns i riktning bort 

från vägområdet. 

2. Markanvändningen TORG vid korsningen Södra Ringvägen–

Stallängsvägen, får en planbestämmelse om att torghandel inte ska 

förekomma. Alternativt utgår denna markanvändning och i stället kan 

den ingå i markanvändning GATA. Syftet är att människor inte ska 

uppehålla sig där under längre tidsperioder. 

3. Barriär mot rinnande vätska i gatkanten mot planområdet uppförs. 

Förslagsvis vid korsningen mellan Södra Ringvägen och Stallängsvägen 

och 15 meter i respektive riktning från korsningen. Möjliga hinder är till 

exempel en kantsten eller lägre mur som är tät nedtill mot marken. 

Åtgärden uppförs mellan körbanan och gång-/cykelväg. Syftet är att 

säkerställa att ett utsläpp av brandfarlig vätska stannar kvar inom 

gatuområdet och inte rinner mot bostadsbebyggelsen.  

Punkt 1 åtgärdas genom planbestämmelse som säger att bostadsentré ska nås från 

både gatu- och gårdssida (bort från vägområde). Punkt 2 åtgärdas med 

bestämmelse m1 som säger att torghandel ej är tillåten. Punkt 3 åtgärdas med 

kantsten mellan körbana och gång- och cykelväg.  

Risk för översvämning och skyfall 
En skyfallskartering för området visar befintliga lågpunkter och 

översvämningsrisker. Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara utsatt vid ett 

skyfall. Gräsytor vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga stora 

regnmängder. Höjdsättningen föreslås att utformas så att överskottsvatten vid 

skyfall kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen av planområdet. Vid 

plangenomförande och implementering av föreslagna dagvattenåtgärderna 

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

som mycket kraftiga skyfallshändelser (100-årsregn).  

 

Skyfallskartering. Utsnitt från Dagvatten – och skyfallskartering, Niras 2021.  
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Risker kopplat till luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i 

tex stadsmiljön. Enligt utförda mätningar (Luft i väst, 2021) bedöms uppmätta 

föroreningshalter understiga miljökvalitetsnormen för luft och dess tröskelvärden. 

Föreliggande planförslag bedöms inte bidra till att påverka luftkvaliteten negativt, 

varför det inte bedöms finns någon risk att människors hälsa påverkas negativt 

hänseende luftkvalitet.  

Spridningsberäkning av kväveoxider (summan av NO och NO2 från vägtrafik) i Tidaholm, Luft i väst 2021. 

Planområdet illustrerat med gul linje.  

Radon  
Marken klassas som normalradonmark vilket innebär att byggnaderna ska 

uppföras med radonskydd.  

STADSBILD 

Planförslaget bidrar till att stadsbilden inom Stensiken 1 och dess kringliggande 

stadsrum förändras vid ett plangenomförande. Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen, som i dagsläget har karaktär av väg med svag rumslighet, 

omvandlas delvis till ett tydligare stadsrum. Där vägarna tidigare fungerat som 

transportsträckor skapas i och med förslaget en ökad koncentration med fler 

rumsliga funktioner och målpunkter - attraktiva rörelsestråk och en bostadsmiljö 

som en del av en större sammanhållen stadsmiljö. Samtidigt som de yttre rummen 

blir tydligare skapas en ökad rumslig mångfald inom Stensiken. Tillsammans med 

den befintliga bebyggelsen bidar de nya tilläggen till att skapa nya gårdsrum i olika 

former och av olika storlek. Den ökade rumsliga variationen blir en positiv 

kontrast till det central nord-sydliga parkrummet som i förslaget stärker sin 
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position som ”det större gröna rummet i Stensiken”. Mot öster utvecklas ett nytt 

gaturum mot fasader och bostadsentréer, vilket ger ett positivt intryck längs den 

nya gatan samt i möte med bostadsområdet från öster utmed Södra Ringvägen.  

SOLSTUDIER 

Solstudier har genomförts där skuggverkan från föreslagen bebyggelsestruktur har 

utretts (Solstudier – DPL Stensiken - Scapeous arkitekter AB). Nedan redovisas 

skuggbildningen utifrån föreslagen bebyggelse (dess placering och 

byggnadshöjder) vid midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet. 

Under sommarhalvåret är skuggbildningen mycket liten. Kring mitten av hösten 

skapas viss skugga för villabebyggelsen väster om planområdet på morgonen. 

Senare på vinterhalvåret när soltimmarna är få, och solen står lägre, sträcker sig 

skugga även till bostadsområdet norr om Stensiken. På förmiddagarna och 

eftermiddagarna kring midvintersolståndet har föreslaget ingen påverkan 

hänseende skuggbildning eftersom solen ej är uppe. Sammantaget över året visar 

solstudierna på liten påverkan på kringliggande rum och bebyggelse. Genomförda 

solstudier från midsommarafton, höstdagjämning och midvintersolståndet 

redovisas nedan.  

Midsommar 

Höstdagjämning 

Midvinter  
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TRAFIKALA KONSEKVENSER 

Planförslaget bidar till ökade trafikrörelser (motorfordon, cykel-, och gångtrafik) 

som en konsekvens av ett ökat antal boende i området. Planområdets centrala 

placering i Tidaholm med närhet till både kommunal och privat service, skolor 

och livsmedelsaffärer gör att en övervägande del av resorna är mycket korta och 

att de kan ske till fots eller med cykel. Vid längre regionala resor finns väl utbyggd 

kollektivtrafik intill planområdet vilket ytterligare skapar positiva konsekvenser då 

möjligheten att nyttja kollektiva färdmedel framför bil finns. Ringvägen och 

Stallängsvägens betydelse som viktiga stråk stärks när dess nuvarande vägkaraktär 

omvandlas till gaturum. Utmed Stallängsvägen ökar trafiksäkerheten när körbanan 

för bilar görs smalare och nya kopplingspunkter skapas där oskyddade trafikanter i 

linje med översiktsplanen ges prioritet framför motorfordonstrafik. Anläggandet 

av separat körfält för cykel utmed Stallängsvägen bidar till att ytterligare stärka 

kopplingen till centrum (samt till nya utvecklingsområden söder om planområdet) 

vilket bidar till att göra resor med cykel mer attraktivt och minska bilberoendet.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

Lekmiljöer för barn 
Planförslaget syftar till att stärka barn- och ungdomars rörelsefrihet inom 

planområdet och Tidaholm. I planförslaget bevaras det större centrala inre 

parkrummet obebyggt. Planerad förskolegård kan nyttjas som lekplats på tider då 

förskolan har stängt vilket är positivt för barn och deras lekbehov. Tillskapandet 

av fler nya bostadsgårdar (på tidigare markparkering för bilar) är positivt för 

mindre barn som, med överblick från köksfönstret, ges möjlighet att leka fritt 

utomhus nära den egna bostaden.  

Närhet 
Planförslaget möjliggör för fler människor att bo i Tidaholm tätort med hela dess 

utbud av parker, offentliga rum, kultur och arbetstillfällen nära tillhands. 

Planförslaget bidrar till att öka tillgängligheten till målpunkter i Tidaholm, 

grönområden och service genom utvecklandet av nya stråk. I planförslaget 

föreslås en ny busshållplats utmed Stallängsvägen vars placering i nära anslutning 

till tvärgående stråk syftar till att ge kollektivtrafiken prioritet och underlätta ett 

mer hållbart resande. 

Tillgänglighet 
Planförslaget syftar till att öka tillgänglighet för alla boende och besökare inom 

planområdet. Detaljplanen reglerar dock inte detaljutformning av offentliga rum – 

markbeläggning och materialval mm. Vid framtida projektering av allmän 

platsmark ska dock tillgänglighetskrav i BBR och ALM tillämpas. Inom 

planområdet möjliggörs för RHP (parkeringsplats för rörelsehindrad), samt 

tillgänglig körväg för bil fram till bostadsentré för människor med låg 

rörelseförmåga.  
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Upplevd trygghet  
Planförslaget bidar till att gränsen mellan offentliga och privata rum stärks då 

gaturummen förtydligas och bostadshusen omsluter de privata bostadsgårdarna i 

området. Tillsammans med nya bostadsentréer och fönster som alla riktas mot 

gaturummen där människor förflyttar sig skapar den förtydligade gränsen mellan 

offentligt och privat en upplevd trygghet i gaturummen.  

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Se avsnitt ”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivning. 

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen att 

planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 

avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid 

genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap. miljöbalken.  

Undersökning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska 

en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära 

betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det 

gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 

checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I 

dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, 

och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen 

sannolikt kommer att bli.  

Bedömning 

Större delen av förändringen av markanvändningen berör ett område som redan 

är ianspråktaget för bostadsändamål i gällande detaljplan. Utmed Stallängsvägens 

västra sida övergår en remsa allmän platsmark längs vägen som i gällande plan är 

planlagd som NATUR till allmän platsmark GATA. I planområdets sydöstra hörn 

övergår en bit mark från NATUR till GATA och transformatorstation (E). Den 

berörda marken utgör en i sammanhanget begränsad del som inte bedöms ha 

några höga naturvärden. Detaljplanen påverkar inte några riksintressen. 

Sammantaget bedöms detaljplanen inte påverka bedömningsgrunderna i PBL och 

MB på ett sådant sätt att MKB krävs. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planarbetet handläggs med standardförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidsplan under 2021 - 2022: 

Samråd dec 2021 

Granskning mars 2022 

Antagande aug 2022 

Laga kraft sep 2022 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Ändras 

eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen finns 

det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

Ansvarsfördelning 
Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator, naturområde och 

parkmark. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Där så behövs skyddas ledningar 

med u-område på plankartan. Ett nyttjanderättsavtal ska tecknas mellan 

kommunen och fastighetsägaren för Stensiken 1. Avtalet ska reglera kommunens 

och fastighetsägarens ansvar och åtaganden vid flytt av VA-ledningen utmed 

Södra Ringvägen. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 

planområdet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör tillskapande och reglering ny allmänplats mark inom 

planområdet, samt avstyckning från fastighet som i förslaget uppgår i Stensiken 1. 

Fastighetsregleringen är i förlängningen initierad av sökande för planändringen. 

Inom planområdet möjliggörs för fastighetsregling av två nya fastigheter för 

nätstation. Kostnader för fastighetsrättsliga förändringar inom planområdet ska 

regleras i ett exploateringsavtal mellan Tidaholms kommun och Samtidaholm 

Stensiken 1 AB inför planens antagande. 
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Fastighetsreglering

 

Marken inom planområdet ingår i fastigheterna:  

- Stensiken 1 (Kvartersmark, större delen av planområdet)  

- Siggestorp 4:1 (Allmän platsmark, Stallängsvägen och Stensikagatan)  

- Stallängen 4:1 (Allmän platsmark, Södra Ringvägen) 

- Stallängen 3:4 (Allmän platsmark, Rosenbergsvägen) 

- Stenmuren 1 (Kvartersmark, del av privat villatomt vid Rosenbergsvägen) 

Servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter 
Utmed Södra Ringvägen finns en allmän VA-ledning som påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas lägre norr ut inom allmän platsmark. I de lägen 

där ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark förläggs ledningen med 

ledningsrätt. En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda 

marken är tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler 

ledningsrätter behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan 

hänvisning med bestämmelsen ”u” i detaljplanen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av Samtidaholm Stensiken 1 AB. Planavgift tas ej ut då 

exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar. För bygglov debiteras 

kostnader enligt samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa. Avgifter för 

vatten- och avlopp debiteras enligt antagen taxa. Kostnader och 

kostnadsfördelning kopplat till planens genomförande (fastighetsreglering, 
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fastighetsbildning och ledningsflytt) ska regleras i ett exploateringsavtal mellan 

Tidaholms kommun och Samtidaholm Stensiken 1 AB inför planens antagande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Grundläggning 
Den förekommande friktionsjorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. Förutsättningarna för markarbete och grundläggning av 

föreslagen bebyggelse bedöms vara goda hänseende markens geotekniska 

egenskaper. En översiktlig geoteknisk utredning ska tas fram inför 

plangenomförande där exakta förutsättningarna för grundläggning utreds, samt 

förslag på grundläggningsmetod redovisas.   

Ledningar 
Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för 

utsättning av ledningar.  

En befintlig allmän VA-ledning utmed Södra Ringvägen påverkas av 

planförslagets byggrätter för bostadsändamål. Där konflikt uppstår föreslås 

ledningen justeras och förläggas längre norr ut på allmänplats mark. I de lägen där 

ledningen fortsatt kommer ligga kvar på kvartersmark ska en ledningsrätt skapas. 

En planbestämmelse (u) på plankartan säkerställer att den berörda marken är 

tillgänglig för underjordiska ledningar. Om det visar sig att fler ledningsrätter 

behöver tillskapas inom planområdet är det möjligt att tillskapa utan hänvisning 

med bestämmelsen ”u” i detaljplanen.  

Befintliga dagvattenledningar påverkas av planförslaget då ett nytt system för 

dagvatten och nya byggrätter tillskapas. I planens sydöstra hörn påverkas en 

allmän dagvattenledning av nya byggrätter. Nytt läge för ledningen är säkerställt 

med u-område i den nya kvartersgatan. Vidare utredning kring ledningsflytt, 

höjdsättning och genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande. 
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Utsnitt där befintliga dagvattenledningar (Niras 2021) överlagrats med bebyggelseförslag (blå färg). I 

planområdets sydöstra hörnet syns en allmän dagvattenledning som påverkas (röd markering). Förslagsvis 

leds ledningen om i gata strax öster om föreslagen bebyggelse (blå streckad linje). Ledningsrätt på 

kvartersmark möjliggörs i detaljplanen (u). Vidare utredning kring ledningsflytt, höjdsättning och 

genomförbarhet ska utföras i samband med plangenomförande.  

Utbyggnad 
Planens genomförande kan ske i etapper. Nedan är en preliminär utbyggnad där 

rosa markering byggs ut som en första etapp, grönt område längs Stallängsvägen 

utgör etapp två och gul-markerat område utgör etapp tre.  

 

Preliminär utbyggnad detaljplanen.  
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Sektioner
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SNITT
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Sektion A1
Stallängsvägen befintlig situation

Sektion A1
Stallängsvägen utvecklat förslag
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Sektion A2
Stallängsvägen befintlig situation

Sektion A2
Stallängsvägen utvecklat förslag
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Sektion B1
Ny gårdsgata

Sektion B2
Ny gårdsgata
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Sektion C1
Stensikagatan

Sektion C2
Stensikagatan
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Sektion D1
Inre grönstråk

Sektion D2
Inre grönstråk
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Sektion E1
Södra Ringvägen (Cirkulation)

Sektion E2
Södra Ringvägen
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Stensiken, Tidaholm - provtagningsplan Uppdragsnummer: 19684 Sid 2(8) 

 
 

1. Bakgrund och syfte 
En ny detaljplan för fastigheten Stensiken i Tidaholm håller på att tas fram och i denna ingår 

det uppförande av nya flerbostadshus på området. På fastigheten finns idag bostäder, 

grönytor, parkeringar och en oljepanna, se figur 1. På sikt kommer oljepannan att rivas och 

de byggrätter som nu tas fram i den nya detaljplanen möjliggör byggande av bostäder där 

pannan idag finns. Rivningen av oljepannan innebär dels en viss mängd schaktmassor, dels 

behöver markens eventuella föroreningsinnehåll undersökas inför att det skall byggas 

bostäder på marken. För att ta reda på detta kommer en miljöteknisk markundersökning 

utföras.  

Inför kommande markundersökning i anslutning till oljepannan har Liljemark Consulting på 

uppdrag av SBB upprättat en provtagningsplan för oljepannan och området närmast den. 

Syftet med provtagningsplanen och i förlängningen markundersökningen är att utreda 

markens eventuella föroreningsinnehåll med hänsyn till att framtida markanvändning 

kommer vara bostäder. 

 
Figur 1. Gul markering visar fastigheten Stensiken 1. Röd markering visar lokaliseringen av oljepannan kring 
vilken en markundersökning skall utföras. 

Oljepanna 
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2. Historik 
Innan fastigheten bebyggdes bestod den av skog och åkermark med undantag av en mindre 

del som ut att vara en liten del av ett grustag, lagring eller liknande, se figur 2.  

 
Figur 2. Flygfoto från före 1967 där gul markering visar läget för den nuvarande fastigheten och den röda 
markeringen visar läget för den nuvarande oljepannan. (Bild från Eniro historiska flygfoton).  

 

Enligt historiska flygfoton verkar området ha byggts kring 1970-talet, och på flygfoto från 

1972 syns både bostadshus, parkeringar och oljepannan på området, se figur 3.  

Nuvarande 
oljepanna 

Någon form av 
grustag, lagring 
eller liknande 
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Figur 3. Flygfoto över fastigheten från 1972. På bilden syns att både byggnader, parkeringar och oljepannan nu 
har uppförts (Foto från Lantmäteriet) 

 

Enligt anställda på Tidaholms Energi & Bostad (TEAB) fick området fjärrvärme runt 2002 och 

oljepannorna kopplades då bort men oljetankarna är ännu kvar. Runt 2004 började TEAB 

arrendera en bit mark och installerade då en extern oljepanna i en container som fungerat 

som reserv och som använts mycket sporadiskt, se figur 4 för lokalisering. Enligt TEAB har 

inga utsläpp till mark skett eller rapporterats under perioden 2005-nutid. Det finns inga 

uppgifter om att några markundersökningar har utförts inom fastigheten vid något tidigare 

tillfälle. Ingen information från kommunen eller Länsstyrelsen har inkommit kring utsläpp, 

tillbud eller liknande för fastigheten, men mer material kan ännu inkomma och kommer i 

så fall att komplettera den historiska beskrivningen.   
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Figur 4. Lokalisering av tidigare och nuvarande oljetankar och pannor 

3. Områdesbeskrivning 
Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga marken på norra halvan av fastigheten av 

glacial grovsilt-finsand och den södra halvan av sandig morän, se figur 5. Det finns 

vattendrag både öster och väster om fastigheten, där det i väster utgörs av en större å vid 

namn Tidan och i öster utgörs av ett icke namngivet vattendrag, se figur 6. Med hänsyn till 

topografin som direkt öster om fastigheten består av isälvsavlagringar som är högre än 

omgivande mark antas grundvattenriktingen från fastigheten främst gå mot väst/nordväst.   

 

TEAB oljepanna från 

början av 2000-talet 

Äldre oljetankar finns kvar. 

Oljepannorna är borttagna 
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Figur 5. Utdrag ur SGU:s jordartskarta som visar de naturliga jordarterna på aktuell fastighet. 

 

 
Figur 6. Utdrag ur VISS Vattenkarta som visar på närliggande vattendrag för att bedöma grundvattenriktningen. 

Ån Tidan 

Förmodad 
GV-riktning 
 

 

Vattendrag 

Grön linje=krön 
på isälvssediment 

Blå=sandig morän 

Ljusgrön=glacial grovsilt-finsand 
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4. Utförande och provtagningsplan 
Då det inte finns några direkt misstänkt förorenade punktområden i mark utanför 

byggnaderna placeras punkterna systematisk för att som helhet täcka in närområdet runt 

oljepannan. Provtagning planeras i 12 punkter under en fältdag med geoteknisk 

borrbandvagn ned till naturlig mark på visuellt urskiljbara lager om max en halvmeter, se 

figur 7. Observera att ingen ledningskoll har utförts inför upprättande av 

provtagningsplanen, varför vissa punkter kan behöva flyttas när ledningars läge blir känt. 

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

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

kring 1970-talet finns det risk för tjärasfalt antingen ytligt eller som ett undre lager. Asfalten 

provtas därför i de punkter som är asfalterade och analyseras med avseende på PAH.  

 
Figur 7. Föreslagen provtagningsplan för mark inom del av Stensiken 1 i direkt anslutning till oljepannan.  

 

Det är även sannolikt att marken direkt under byggnaden är förorenad från spill och sprickor 

i ledningar, brunnar och liknande. Därför bör en kompletterande undersökning under 

byggnaderna utföras efter det att byggnaderna har rivits. 
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5. Tidplan 
Tidplan utformas i samråd med beställaren och tillsynsmyndigheten. Som en fingervisning 

kan anges att det från beställt uppdrag av markundersökning till färdig rapport bedöms ta 

cirka 1,5-2 månader förutsatt att ordinarie svarstider för analyser används.  

 

 2021-10-29  

 

 

 

 

Sally Johansson  Malin Egardt 

Uppdragsledare  Kvalitetsgranskare 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. i Tidaholm kommun och Västra Götalands län 

(dnr SBN 2021/289) 
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och 
risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens 
känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och 
hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker 
som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, en förskola och en idrottshall 
inom befintligt bostadsområde strax söder om Tidaholm centrum. Detaljplanens ambition är att 
genom nya tillägg av bebyggelse skapa attraktiva stråk och att utveckla befintliga gröna värden, 
att förbättra den rumsliga kopplingen till centrum, samt att bilberoendet inte ska öka. Detaljplanen 
möjliggör för ett effektivt markutnyttjande i ett centralt läge av kommunen med närhet till 
kommunal- och privat service, kollektivtrafik och skolor. Planområdet är detaljplanelagt sedan 
tidigare.  
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 Nej 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 Nej 

Kommentar [Observera att det ska finnas en aktuell och tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning 
för verksamheten eller åtgärden. Tillräcklig bör bland annat innebära att mkb:n i det 
andra ärendet behandlar samma område som detaljplanen avser att omfatta.]  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  Nej 

Kommentar [I förarbeten till lagstiftningen för miljöbedömning (prop. 2016/17:200 s.187) står det 
att undantaget inte är tillämpligt för en detaljplan som innebär att viss del av 
planområdet får tas i anspråk för totalförsvaret. Skälet till detta är att planen inte har 
som enda syfte att tjäna totalförsvaret.] 

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kommentar [Utgå från påverkan på målet eller syftet för Natura 2000-området (se exempelvis 
bevarandeplan). Om påverkan är permanent, vidtas i eller i direkt anslutning till 
området, eller om påverkan sker uppströms eller på annat sätt har förbindelse med 
området är det större sannolikhet att påverkan är betydande. Det gäller även om 
påverkan är på samma naturtyp i nära anslutning till Natura 2000-området eller 
inom avrinningsområdet där ett eller flera Natura 2000-områden finns.] 
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information, Inventering av biologiskt kulturarv) 
☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planområdet ligger ej inom riksintresse för Kulturmiljö. Det finns inte några 
kända utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. 
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

233

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktaget för bostäder i gällande 
detaljplan. I planområdets västra gräns övergår allmänplats mark (NATUR) till 
allmän platsmark (GATA) när en ny trottoar och cykelbana anläggs. Marken 
utgörs av redan påverkad mark längs Stallängsvägen, och bedöms inte ha 
några höga naturvärden. I planens sydöstra hörn övergår en bit allmän 
platsmark (NATUR) till (GATA). Marken är redan ianspråktagen av en befintlig 
cykelväg och klippt gräsmatta. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   NEJ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?   

Kommentar Det finns inte några kända utpekade höga naturvärden inom planområdet. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktaget för bostäder i gällande 
detaljplan. I planområdets västra gräns övergår allmänplats mark (NATUR) till 
allmän platsmark (GATA) när en ny trottoar och cykelbana anläggs. Marken 
utgörs av redan påverkad mark längs Stallängsvägen, och bedöms inte ha 
några höga naturvärden. I planens sydöstra hörn övergår en bit allmän 
platsmark (NATUR) till (GATA). Marken är redan ianspråktagen av en befintlig 
cykelväg och klippt gräsmatta.  
 
Då detaljplanen innebär en utveckling av ett område som redan är 
ianspråktaget och som dessutom ligger inom Tidaholm tätort (med befintlig 
infrastruktur, service och kollektivtrafik utbyggd) får detaljplanen bedömas 
medföra en mindre påverkan på klimatet) och naturvärden globalt sätt, än om 
en liknande planläggning skulle ske på icke exploaterad mark i tätortens 
utkant.  
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☐ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen döms ha en positiv påverkan på de sociala värdena. 
 
Planen möjliggör för användningar som befolkar planområdet vid dygnets alla 
timmar (både bostäder, förskola och idrott). 
 
Planen möjliggör för icke exploaterade ytor inom planområdet som av boende 
och besökare kan nyttjas för lek, vistelse och rekreation. 
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Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen döms ha en positiv påverkan på de sociala värdena. 
 
Planen möjliggör för användningar som befolkar planområdet vid dygnets alla 
timmar (både bostäder, förskola och idrott). 
 
Planen möjliggör för icke exploaterade ytor inom planområdet som av boende 
och besökare kan nyttjas för lek, vistelse och rekreation. 
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐ Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☐ Färskvatten (grundvattentillgångar) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☐ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☐ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☐ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
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inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Det bedöms inte finnas några skyddade och utpekade objekt eller områden 
inom planområdet. Planområdet ligger ej inom beskrivna riksintressen i 3 kap 
5 § MB, 3 kap 7 § MB eller 3 kap 8 § MB.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☐ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska 

fält) 
☐ Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning På lång sikt bedöms planen ha en positiv påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ekologisk och kemisk status för både yt- och grundvatten då planen syftar till 
att rena smutsigt dagvatten från hårdgjorda parkeringsytor för bil inom 
planområdet.  
 
En stor del av marken inom planområdet planläggs som mark utan byggrätt 
och där parkering för bil ej får anläggas. Regleringen syftar till att säkerställa 
ett grönt rum med stor volym vegetation, vilket bedöms vara positivt för 
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påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft genom vegetationens 
egenskaper filtrera förorenade partiklar. 
  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Det bedöms inte finnas några risker för att människors hälsa eller miljön tar 
skada. 

 

 
 
 
 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

   

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning [Det bör räcka med att en av miljöaspekterna visar att planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan för att så ska anses vara fallet (NFS 2009:1)]. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 
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Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning  

Motiverat ställningstagande 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Större delen av 
förändringen av markanvändningen berör ett område som redan är ianspråktaget för 
bostadsändamål i gällande detaljplan. Befintlig allmän platsmark (NATUR) som i 
planförslaget övergår till allmän platsmark (GATA) utmed Stallängsvägen utgör en i 
sammanhanget begränsad del utan höga naturvärden längs med vägen. Naturmarken i 
planområdets sydöstrahörn som övergår till allmän platsmark (GATA) är redan ianspråktagen 
som anlagd gräsmatta och gång- och cykelväg.  
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Volymstudie
DP Stensiken 1 mfl, Tidaholm

Samrådshandling 2021 11 19
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy1
Sydöst.

Vy 13
Två alternativ 
Bostäder/Idrottshall

Vy2
Söder

Vy3
Sydväst

Vy5
Nordväst

Vy4
Väster

Vy6
Norr

Vy7 
Nordöst

Vy8 
Öster

VYPUNKTER

Vy9

Vy10

Vy11

Vy12

Idrottshall
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy1 Sydost

244



Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy2 Söder 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy3 Sydväst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy4 Väst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy5 Nordväst 
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy6 Norr
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy7 Nordöst
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy8 Öster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy9 Gatuvy mot Grönstråket
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy10 Cirkulationen Södra Ringvägen, vy åt öster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy11 Södra Ringvägen, vy åt väster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Vy12 Gönstråket, vy åt väster
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Scapeous arkitekter ABVolymstudie - DPL Stensiken Samrådshandling 2021 11 19

Alternativ med bostäder Alternativ med idrottshall

Vy13 Två alternativ - Bostäder/Idrottshall
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Rapport 21098 B  

Detaljplan för Stensiken 1 m.fl., Tidaholm 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

 

 

Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder i 

Stensiken i Tidaholm. 

 

 

Sammanfattning 

Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med 

mycket god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden innehålls och 

Ljudkvalitetsindex för projektet kan bli 2,4. 
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1. Sammanfattande bedömning 

De planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga bullernivåer från trafiken på 

Södra Ringvägen, Stallängsvägen och Stensiksvägen samt ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot de större gatorna blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). 

Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 

skisserad lägenhetsutformning kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Bostäder som på alla sidor får högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan enligt 

Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. Cirka två 

av tre lägenheter får högst 55 dB(A) vid samtliga bostadsrum. Övriga lägenheter 

får högst 55 dB(A) vid minst hälften av bostadsrummen. 

Alla lägenheter får tillgång till större gård med högst 70 dB(A) maximal och  

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplats med högst 70 dB(A) 

maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården. 

Ljudkvalitetsindex för projektet kan om förstärkt trafikbullerisolering väljs bli 2,4. 

Index är betydligt högre än minimikravet 1,0 och bostäder med mycket god 

ljudkvalitet kan byggas. 

Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 

Ljudkvalitetsindex 1,5 och bostäder med god ljudkvalitet erhålls. 
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2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens ambition 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 

ekvivalentnivå vid någon sida. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och 

högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid övriga bostadsrum i lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 

SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Vidare har hänsyn tagits till 

bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 

Ekvivalent ljudnivå - Översikt 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad och 1,5 m över mark har beräknats. På 

bilaga B01 redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade 

byggnader samt på gårdsytor i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp 

mot 60 dB(A). Byggnaderna får dock en sida med högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

På gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivån högst 50 dB(A). 
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Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst  

15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Ingen särskild 

redovisning görs på ritning. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 

maximalnivån högst 70 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå – Detaljer 

På bilagorna B02 och B03 redovisas de ekvivalenta trafikbullernivåerna på 

lägenhetsplaner som byggherrarna i dag bedömer motsvarar efterfrågan. Detta är 

endast exempel på lägenhetsplaner och i bygglovskedet kan efterfrågan vara 

annorlunda och andra planlösningar vara aktuella.  

Redovisningen sker endast/främst för lägen där det inte är uppenbart om/att 

riktvärdena kan innehållas, dvs. främst där det inte är möjligt/praktiskt att planera 

genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot sida med 

högst 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

På planerna redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som 

föreslås vissa lägen för att uppnå god ljudkvalitet. 
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4. Buller- och störningsminskande åtgärder 

För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås följande 

åtgärder även om de inte krävs för att innehålla Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 

av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 

och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 

sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på 

ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

5. Ljudkvalitet 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering V”. 

Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 

bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 

Buller på trafiksidan 

Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  

56-60 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -1 poäng. 

Buller på bullerdämpad sida 

Med skisserad planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få 51-55 dB(A) 

ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får då +2 poäng. 
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Buller vid entré 

Trapphusen kan ha entréer mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vilket ger 

+ 0 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 

Alla lägenheter har tillgång till större gård och gemensam uteplats med högst  

50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Totalt kan alla lägenheter få 

+6 poäng. 

Buller inomhus 

Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 

inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 

enligt BBR ger +0 poäng. 

Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

Byggnaderna utsätts för buller från enbart vägtrafik, vilket ger +0 poäng för alla 

lägenheter. 

Planlösning 

Med skisserad planlösning får cirka två av tre lägenheter högst 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsrum; +4 poäng för dessa lägenheter. Övriga 

lägenheter, oavsett storlek, får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen vilket ger +0 poäng. 

Bullerskydd på balkonger 

Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 

alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 

Grannskapet 

Grannskapet är måttligt bullrigt. Detta ger + 1 poäng för alla lägenheter. 

Ljudkvalitetsindex 

Medelvärdet för alla lägenheter kan, om förstärkt trafikbullerisolering väljs, bli 

+14 poäng och den lägsta poängen +11. Ljudkvalitetsindex blir då 1,6 

(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 

förutsättningar för bostäder med god ljudkvalitet finns. 

Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 0,7. 
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6. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

De ekvivalenta ljudnivåerna överstiger inte 60 dB(A) vid någon av de planerade 

byggnaderna. Bostäderna kan enligt Trafikbullerförordningen planeras utan 

hänsyn till trafikbullret utomhus. Tre byggnader får över 55 dB(A) ekvivalentnivå 

vid en sida men högst 55 dB(A) vid övriga sidor. Övriga sex byggnader får högst 

55 dB(A) vid alla sidor.  

Nivå på uteytor vid bostäderna och förskolan 

Ljudnivåerna 1,5 m över mark på gårdsytor och uteplatser på gårdarna samt på 

förskolans uteytor blir lägre än 70 dB(A) maximal och högst 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 

ljudmiljö inomhus erhållas.  

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 

laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Nedan anges ljudkrav för fönster för Ljudklass B i två intervaller enligt bilaga 

B01. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken.  

För ytterväggarna krävs minst 10 dB högre Rw och för eventuelle uteluftdon minst 

8 dB högre Dnew - värde. 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 

högre Dnew respektive Rw.  

Ekvivalent ljudnivå 

vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

> 55 43 44 45 46 

< 55 39 40 41 42 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 

på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 
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Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

7. Förslag till detaljplanekrav 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 

eller 

minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 

trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) 

och  

den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 

fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  

50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 

bostäderna. 
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8. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostäder 

Bostadsrum 

 

30 dB(A) 

 

45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 
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Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 

presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 

• Buller på bullerdämpad sida 

• Buller vid entré 

• Buller på gård, uteplats och balkong 

• Buller inomhus 

• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

• Planlösning 

• Bullerskydd på balkonger 

• Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek 

och vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån  

70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 
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9. Trafikuppgifter 

Trafikuppgifter har erhållits från kommunen. Dessa har uppräknats till prognos för 

år 2040 enligt nedan och ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Södra Ringvägen 5 000 7 % 50 

Stallängsvägen 3 700 5 % 40 

Stensikegatan 1 000 4 % 40 

 

. 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har tillsammans med Scapeous arkitekter AB tagit fram ett 

utvecklingsförslag för ny detaljplan för Stensiken 1 m.fl., beläget i södra delen av Tidaholms tätort. Planarbetet 

syftar till att förtäta och utveckla området. NIRAS har fått i uppdrag att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning som syftar till att redogöra för hur detaljplaneringen kommer att påverka dagvatten- och 

skyfallssituationen. Utredningen ger förslag på omhändertagandet av dagvatten avseende fördröjning och 

rening samt hantering av skyfallshändelser. Där målsättningen är att utgående dagvatten ska vara lika rent 

eller renare än före utbyggnad och att skyfall kan hanteras så att skada inte uppstår varken i eller utanför 

planområdet. 

Planområdet är ungefär 7,1 hektar stort och består i dagsläget av befintliga trevåningshus med bostadsgårdar 

som omges av stora grönytor. Norr och väster om planområdet finns två större vägar. Hela planområdet 

avvattnas till ett dagvattendike i östa delen av fastigheten. Planområdet avrinner via dagvattendiket naturligt 

till vattendraget Tidan som är en vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Vattendraget har god 

ekologisk status avseende parametern för vattenkvalitet men den övergripande statusen är bedömd till måttlig 

status, på grund av fysisk påverkan i form av vandringshinder för fisk. Den kemiska statusen uppnås ej, vilket 

gäller för samtliga vatten i Sverige och det är inget som utmärker Tidan. Planområdet ligger ovanpå ett mindre 

grundvattenmagasin och marken består av sandiga jordarter med hög markinfiltration vilket gör att 

grundvattnet är bedömt som sårbart. 

Markanvändningen i dagsläget består till mer än hälften av gräsytor och grönområden. De hårdgjorda ytorna 

utgörs främst utav vägar, takytor och parkeringar. Vid exploatering ökar de hårdgjorda ytorna vilket resulterar i 

att efter planerad förtätning ökar årsmedelavrinningen med ca 6 000 m3/år. Det dimensionerande flödet ökar 

från dagens 210 l/s till 380 l/s vid en nederbörd med 10-års återkomsttid. Vid en nederbörd med 100-års 

återkomsttid ökar flödet från dagens 440 l/s till 1 000 l/s medräknat en klimatfaktor på 1,25. Utredningen har 

utgått ifrån att dagens flöden inte ska öka, vilket innebär att ungefär 200 m3 dagvatten skulle behöva 

magasineras vid en nederbörd med 10-års återkomsttid och 1 250 m3 vid en nederbörd med 100-års 

återkomsttid. 

Dagvattenhanteringen som föreslås bygger på ytliga lösningar som tillför både fördröjning och rening av 

dagvattnet innan det leds vidare till det befintliga dagvattendiket österut eller infiltreras i marken. I mitten av 

planområdet föreslås ett meandrande dike som kombineras med tillfälliga översvämningsytor för hantering av 

skyfall. För parkeringsytorna föreslås växtbäddar och för de större vägarna ett vägdike med fokus på rening av 

dagvattnet. Målet med dagvattenåtgärderna är även att de ska bidrar med utveckling av de befintliga 

grönområdena genom att ge mervärden i form av gestaltning, estetik och biologisk mångfald. En förutsättning 

för att dagvattnet ska kunna omhändertas med föreslagna åtgärder är att höjdsättningen kring de föreslagna 

åtgärderna anläggas så att avrinningen sker till åtgärderna. För att förbättra och erhålla ytterligare mervärden 

föreslås även kompletterande åtgärder i form av gröna tak. Föreslagna åtgärder samt flödesriktningar 

presenteras i en avvattningsbilaga, bilaga 1. För området är det även viktigt att understryka att det kommer 

krävas omläggningar av befintligt VA-system då flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad 

bebyggelse förväntas anläggas. 

En skyfallskartering för området visar befintliga lågpunkter och översvämningsrisker. Områdets byggnader 

bedöms inte vara utsatta vid ett skyfall. Gräsytorna vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga 

stora regnmängder. Höjdsättningen föreslås att utformas så att överskottsvatten vid skyfall kan ledas ut till 

dagvattendiket i östra delen av planområdet.  

Vid utförandet av planförslaget och implementering av de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer 

planområdet att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) som mycket kraftiga skyfallshändelser 

(100-årsregn). Samtliga föreslagna åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom planområdet. De 

medför även en minskning av samtliga föroreningshalter jämfört med nuläget. Recipienten har inga 

dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som transporteras med dagvatten. Planområdet 

består utav genomsläppliga jordarter och är placerat ovanpå ett grundvattenmagasin. Med de föreslagna 

åtgärderna bedöms inte planläggningen utgöra någon risk för grundvattenmagasinet. Växtbäddar föreslås att 

rena dagvatten från parkeringsytorna och ett vägdike för att omhänderta trafikvattnet. 
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1 Inledning och syfte 
NIRAS Sweden AB har fått i uppdrag av fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB att ta 

fram en dag- och skyfallsutredning för fastigheten Stensiken 1 i Tidaholms kommun. Ett planarbete 

pågår för att ta fram ett förslag till ny detaljplan, detaljplan för Stensiken 1 m.fl., i syfte att förtäta och 

utveckla området, strukturplanen för området visas i Figur 1. 

Uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering för 

föreslagen strukturplan för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. I utredningen tas åtgärdsförslag fram för att 

rena och fördröja dagvatten så att utgående dagvatten ska vara lika rent eller renare än före utbyggnad. 

Vidare föreslås åtgärder som fördröjer dagvatten så att flödena inte ökar efter exploatering och 

redovisning av hur skyfall kan hanteras så att skada inte uppstår varken i eller utanför planområdet. 

Utredningen genomförs i nära samarbete med planarkitekterna på Scapeous arkitekter AB som ansvarar 

för planarbetet på uppdrag av fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Ytterst ansvariga 

för att genomföra detaljplanen är Tidaholms kommun. 

 

Figur 1 Strukturplan (arbetsmaterial 211004) för detaljplan för Stensiken 1 m.fl, Tidaholms kommun 
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2 Underlagsmaterial 
Följande underlag har använts vid framtagandet av utredningen: 

• Illustrationsplan Stensiken inklusive plangräns, Scapeous arkitekter AB, mottaget 210909 

• Stensiken, Planmöte 20210921, PDF, mottaget 210930  

• Höjddata, Lantmäteriets höjdmodell, hämtat från Scalgo Live 210909 

• Ledningar, hämtat från Ledningskollen 211010 

 

3 Områdesbeskrivning 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Tidaholms kommun, Västra Götaland, se Figur 2. Området är 

ungefär 7,1 hektar stort och utgörs till största del av fastigheten Stensiken 1. Fastigheten består i 

dagsläget av befintliga trevåningshus med bostadsgårdar omgivna av stora grönytor som har mycket 

goda utvecklingspotentialer för blågröna-stråk. Norr och väster om planområdet finns två större vägar, 

Södra Ringvägen och Stallängsvägen. I östra delen av planområdet finns ett dagvattendike som omges 

av en fuktigt skogsmark som gränsar till kolonilottsområde.  

 

Figur 2 Översiktskarta detaljplan för Stensiken 1 m.fl, Tidaholms kommun 
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3.1 Recipienter och miljökvalitetsnormer 
Planområdet ingår i vattendraget Tidans avrinningsområdet och avrinner naturligt nordöst mot Tidan 

som är recipienten för områdets dagvatten, se Figur 3. Vattendraget Tidan är en vattenförekomst med 
namnet Tidan- Korsberga till Madängsholm (SE645659-139261) och har fastställda miljökvalitetsnormer.  

 

Figur 3 Planområdet i förhållande till recipienten, pilarna visar ungefärlig avrinning till Tidan.  

Enligt miljökvalitetsnormerna ska god status uppnås till år 2027, och vattendraget har i nuläget bedömts 

till måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Från år 2021 finns förslag till nya 

miljökvalitetsnormer vilket innebär en tidsfrist till år 2033 (VISS, 2021). 

Den försämrade ekologiska statusen beror på fysisk påverkan i form av vandringshinder för fisk. 

Dammar och andra hinder kan hindra fiskar och andra vattenlevande organismer att vandra i 

vattensystemet. Vidare kan även djur och växter sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av 

exempelvis exploaterad och uppodlad mark. De fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen 

och särskilt förorenade ämnen är klassade till god status. För att vattenförekomsten ska uppnå god 

vattenstatus behöver vattendraget återställs till ett mer naturligt tillstånd avseende vandringshinder 

(VISS, 2021).  

Den kemiska statusen uppnås inte den på grund av överskridande halter av kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen överskrids i samtliga Sveriges vatten på grund av 

långväga atmosfärisk deposition och har därför ett undantag med mindre stränga krav. Skälet att dessa 

ämnen undantas med mindre stränga krav är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna 

till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av ämnena får däremot 

inte öka. 
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4 Förutsättningar  

4.1 Dagvattenhantering i kommunen 
I Tidaholms kommuns finns inga antagna styrdokument för dagvattenhantering. På kommunens hemsida 

finns information om att fastighetsägare har tillsammans med kommunen ett gemensamt ansvar för att 

förhindra att avloppsledningarna överbelastas och orsakar översvämningar. Dagvattnet ska därför ledas 

till det kommunala ledningsnätet för dagvatten eller omhändertas på fastigheten.  

Enligt Svenskt vatten som är branschorganisation för landets VA-organisationer är en hållbar 

dagvattenhantering nödvändig för att minska risken för skador vid översvämningar och utsläpp av 

föroreningar till recipient. Detta genom att tröga upp och reducera dagvattenavrinningen i så stor 

utsträckning som möjligt. För att kunna hantera skyfall behövs ett gemensamt agerande över 

kompetensgränserna.  

Planområdet och markanvändning i omgivande område bedöms klassas som ”Gles bostadsbebyggelse” 

enligt kategorierna i Svenskt Vattens publikation P110, se Tabell 1. Minimikrav för dimensionering av nya 

dagvattensystem är 10-års återkomsttid för trycknivå i marknivå för gles bebyggelse, vilket är VA-

huvudmannens ansvar. För regn med 100-års återkomsttid ligger det främst ett kommunalt ansvar. De 

föreslagna åtgärderna i föreliggande utredning utgår ifrån dessa dimensioneringskrav.  

Tabell 1 Minimikrav för dimensionering av nya dagvattensystem (P110, Svenskt vatten) 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje i 
marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 
 

>100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 
 

>100 år 

Centrum- och affärsområden 10 30 
 

>100 år 
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4.2 Befintliga avrinningsvägar och dagvattenhantering 
Hela planområdet avrinner mot diket i nordöst som utgör planområdets lägsta punkt. Rinnvägar och 

höjder visas i Figur 4. Området lutar från söder mot nordöst, högsta marknivån inom planområdet ligger 

på ca +151 meter och lägsta på ca +144 meter. Den lägsta punkten utgörs av dagvattendiket och den 

hösta punkten finns i södra delen av planområdet.  

 

 

Figur 4 Befintliga rinnvägar och höjder 

 

Planområdet avvattnas till de dagvattenledningar och dagvattendiket som visas i figur 5, ledningarna har 

inhämtats från Ledningskollen. Huruvida det finns fler dagvattenledningar på fastigheten är i dagsläget 

oklart då ytterligare ledningsunderlag saknas. Dagvattenledningen som leder till utloppet i 

dagvattendiket har dimensionen 600 mm, enligt erhållen information från fastighetsägaren.  
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Figur 5 befintliga dagvattenledningar 

Vid platsbesök 2021-09-27 identifierades att dagvatten från taket vid byggnad 7A avvattnas via ett 

stuprör kopplat till ledningsnätet. Resterande byggnader saknade synliga stuprör och avvattningen från 

takytornas är okänd. Vid några av kortsidorna på byggnaderna noterades källarnedgångar där dagvatten 

troligen avvattnas via spygatt (golvbrunn). I diket syntes en utloppsledning i betong samt även några 

mindre utloppsledningar intill, se Figur 6. 

 

  

Figur 6 Befintlig dagvattenhantering från platsbesök 
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4.3 Hydrogeologiska förhållanden 
Jordarterna i området består av genomsläppliga jordarter. Enligt SGUs jordartskarta har norra delen av 

planområdet hög genomsläpplighet (grovsilt och finsand) och den södra delen har medelhög 

genomsläpplighet (sandiga morän), se Figur 7. Området utgörs av stora plana gräsmattor som i 

kombination med de genomsläppliga jordarterna ger goda möjligheter för markinfiltration. Området 

ligger ovanpå ett mindre grundvattenmagasin som utgörs av en jordakvifer med uttagsmöjligheten 1-5 

l/s och som ej överlagras inte till någon annan del. De genomsläppliga jordarterna i området gör att 

grundvattenmagasinet klassas som sårbart då eventuella föroreningar kan infiltreras och nå 

grundvattnet. Grundvattenmagasinet utgör en liten del i östra delen av planområdet men ett större 

område är klassat som sårbart, se Figur 8. SGUs jordartskarta och sårbarhetsanalys ger en översiktlig 

bild av markförhållandena.  

 

Figur 7 Jordartskarta för planområdet (SGU, 2021) 

 

Figur 8 Grundvattnets sårbarhet (SGU, 2021) 
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5 Metod och indata 

5.1 Modelleringsverktyg 
Samtliga beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer följer Svenskt Vattens publikationer P104 och 

P110 och har beräknats med hjälp av StormTac webb version 21.3.3. Föroreningsberäkningarna och 

åtgärdernas utformning har även modellerats med StormTac. StormTac är ett webbaserat program för 

dagvatten- och recipientmodellering.  

Skyfallskartering har genomförts med hjälp av analysverktyget Scalgo Live. Programmet utgår ifrån 

Lantmäteriets höjddata med en upplösning på 1 x 1 m. Scalgo Live lämpar sig väl för användning i 

samhällsplaneringens tidiga skeden. Skyfallsmodelleringen har belastats med ett regn på 35 mm vilket 

är ett uppskattat 100-årsrgen med klimatfaktor utan avdrag för ledningsnätet och infiltration. Det visar 

ett scenario där allt vatten vid en viss regnmängd faller samtidigt och ansamlas i lågpunkter samt vilka 

avrinningsvägar som vattnet tar när lågpunkten fyllts upp. Bearbetning och visualisering av 

skyfallskarteringen har genomförts i programmet QGIS 3.16.  

5.2 Klimatanpassning 
Med ett förändrat klimat med större temperaturvariationer och häftigare regn som följd kommer  

vattenflöden och volymer att öka i storlek. I föreliggande utredning uppskattas framtida flöden genom 

att multiplicera med en klimatfaktor på 1,25. Det gäller för nederbörd med kortare varaktighet än en 

timme, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110. 

5.3 Nederbörd 
Nederbördsmängden som används inom föreliggande utredning är 720 mm/år. Det är hämtat från SMHIs 

sammanställning av normal nederbörd mellan åren 1991-2020 för stationen Tidaholm och inkluderar en 

korrektionsfaktor för provtagningsfel på 8% (SMHI, 2021). 

5.4 Återkomsttid och regnets varaktighet 
Regnets varaktighet är ett mått på hur lång tid som regnet faller och beräknas enligt Svenskt Vattens 

publikation P104 och P110. Återkomsttiden anger hur lång genomsnittlig tid det passerar mellan två 

händelser av en viss omfattning.  

 

Regnets varaktighet beräknas genom att ta områdets vattenhastighet multiplicerat med rinnsträckan. 

Den dimensionerade regnintensiteten är vald utifrån ifrån den tidsmässigt längsta rinnvägen på mark 

inom planområdet.  

 

Rinntiden i området bedöms i dagsläget till 61 min (längsta sträcka: 550 m; vattenhastighet: 0,15 m/s) 

och efter planerad exploatering 38 minuter (längsta sträcka: 450 m; vattenhastighet: 0,2 m/s). Dessa 

rinntider ger även dimensionerande regnvaraktigheter och -intensiteter, se Tabell 2 nedan.  

 

 
Tabell 2 Använda rinnsträckor, rinnhastigheter samt dimensionerande regnvaraktigheter- och intensiteter. 

 Enhet Nuläge Efter exploatering 

Klimatfaktor Fc 1,00 1,25 

Rinnsträcka m 550 450 

Rinnhastighet m/s 0,15 0,2 

Dim. Regnvaraktighet  min 61 38 

Dim. Regnintensitet l/s, ha 70,6 98,5 
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Rinnhastigheten beräknas med Mannings formel, enligt nedanför: 

𝑣 = 𝑀 𝑥 R2/3 𝑥 𝑆0,5 

 
𝑣 =  Hastighet 

𝑀 =  Manningstal 
𝑅 =  Vattendjup 
𝑆 =   Lutning 

 
Utifrån detta kan det dimensionerande flödet (Q) sedan beräknas. Beräknade flöden och volymer 

presenteras i avsnitt 8. Det dimensionerande flödet från avrinningsområdet erhålls då hela området 

bidrar med avrinning, d.v.s. då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med 

avrinning. Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en 

avrinningskoefficient (φ) multipliceras med den totala ytan. Beräkning av flöden efter exploatering sker 

med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och P104, enligt följande formel: 

 

𝑄 = 𝐴 𝑥 φ x i  
 

𝑄 =  flöde [𝑙/𝑠]  
𝐴 =  avrinningsområdets totala yta [ha]  
φ =  avrinningskoefficient [−] 

i (tr) = dimensionerande regnintensitet [𝑙/𝑠 𝑥 ℎ𝑎] 

 

6 Markanvändning  
Markanvändningen presenteras nedan i två scenarion; nuläge samt efter planerad exploatering.          

Avrinningskoefficienterna (φ) som presenteras i tabellerna nedan har hämtats från Svenskt Vattens  

publikation P110. De motsvarar hur stor andel av nederbörden som avrinner från olika typer av mark. 

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och 

ytvattenlagring etc. Exempelvis används vanligen avrinningskoefficienten 0,8 för asfaltsytor och 0,1 för 

naturmark. 

Markkarteringen har genomförts utifrån baskartan, foton från platsbesök samt Google satellite som 

kompletterande underlag. Markkarteringen utgör underlag till flödesberäkningarna.  

6.1 Befintlig markanvändning 
Markanvändningen i dagsläget består av till mer än hälften av gräsytor och grönområden. De hårdgjorda 

ytorna utgörs främst av vägar, takytor och parkeringar. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för 

den befintliga markanvändningen har beräknats till 0,41, se Tabell 3. 
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Figur 9 Markanvändning nuläge 

 

Tabell 3 Befintlig markanvändning och reducerad area 

Nuläge Area [ha] φ 1 Red area 2 [ha] 

Asfaltsyta 
0,1 0,8 0,1 

Gräsyta 
3,0 0,1 0,3 

Gångväg 
0,7 0,8 0,6 

Parkering 
0,7 0,8 0,5 

Parkmark 
0,6 0,1 0,1 

Ängsmark 
0,5 0,1 0,1 

Takyta 
0,9 0,9 0,8 

Väg 
0,6 0,8 0,5 

Totalt 7,1 0,4 2,9 

1 Avrinningskoefficient  2 Reducerad area = area x φ 

 

6.2 Planerad bebyggelse  
Den planerade exploateringen av området innebär att grönområden minskar och utgör mindre än hälften 

av områdets yta. Takytor och parkeringar bebyggs till viss till på befintliga hårdgjorda ytor men en del 

grönytor försvinner och andelen hårdgjorda ytor ökar. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för den 

befintliga markanvändningen har beräknats till 0,5, se Tabell 4. 
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Figur 10 Markanvändning för planerade bebyggelse 

 

Tabell 4 Markanvändning och reducerad area 

Nuläge Area [ha] φ 1 Red area 2 [ha] 

Cykelparkering 0,1 0,8 0,1 

Gräsyta 1,2 0,1 0,1 

Gångvägar 1,4 0,8 1,1 

Parkering 0,7 0,8 0,5 

Parkmark 1,7 0,1 0,2 

Takyta 1,5 0,9 1,3 

Väg 0,5 0,8 0,4 

Totalt 7,1 0,5 3,8 

 

7 Skyfall  
För att få fram områdets lågpunkter och översvämningsrisker vid skyfallshändelse har en 

skyfallskartering genomförts med hjälp av Scalgo Live. Skyfallskarteringen visar hur lågpunkter fylls upp 

vid ett regn på 35 mm utan att ta hänsyn till markinfiltration och ledningsnätets kapacitet, se Figur 11. 

Modellen har belastas med 35 mm vilket motsvarar ungefär ett uppskattat 100-års regn med 

klimatfaktor. Skyfallsmodelleringen beskrivs närmare under avsnitt 5.1 Modelleringsverktyg. I mitten av 

planområdet vid grönytan, vid parkeringsytan i nordöst samt även intill några av de befintliga 

byggnaderna finns lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftigt regn. Dock är de befintliga 

byggnadernas entréer och uteplats/uterum upphöjda och bedömningen är att det inte är sårbara vid 

skyfallshändelse, se Figur 12.  
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Dagvatten avrinner även från omkringliggande fastigheter i söder in till planområdet. Vid skyfall är 

utgångsläget att befintligt dagvattensystem är överbelastat. Skyfallslösningar inom planområdet är 

nödvändiga för att hantera stora mängder vatten på ytor som inte är sårbara för stående vatten. 

Höjdsättningen behöver utformas så att överskottsvatten kan ledas bort från byggnader via skyfallsvägar 

mot exempelvis tillfälliga översvämningsytor. Det bör åligga området i söder att tillse att bortledning av 

skyfallsvatten ej sker till aktuellt område. Förslagsvis anläggs ett avgränsande dike mellan 

fastighetsgränserna som kan leda vattnet direkt till det befintliga dagvattendiket.  

 

Figur 11 Skyfallskartering  

 

Figur 12 Befintliga byggnader 
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8 Beräknade flöden och volymer  
Den totala årsmedelavrinningen (m3/år) och dimensionerande dagvattenflöden (l/s) för 10- och 100-

årsregn har sammanställts för planområdet som helhet. Totalt ökar årsmedelavrinningen med ca 6 000 

m3/år vid planerad ombyggnation. Det dimensionerande flödet ökar med 170 l/s vid 10-årsregn och 460 

l/s vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor, se resulterande flöden i Tabell 5. Presenterade värden visar 

scenarion utan fördröjningsåtgärder för dagvattnet. 

Tabell 5 Årsmedelflöden och dimensionerande flöden före och efter exploatering. * inkluderar klimatfaktor om 1,25 

Situation Årsmedelflöde 
m3/år 

Dim flöde l/s 
10-års återkomsttid 

Dim flöde l/s 
100-års återkomsttid 

Nuläge 
28 000 

210 

260* 

440 

540* 

Efter planerad bebyggelse 
34 000 

380 

470* 

810 

1 000* 

 

8.1 Fördröjningsbehov 
Efter planerad exploatering av området ökar flödena och erforderligt fördröjningsbehov har således 

beräknats. Fördröjningsbehovet har beräknats med Svenskt vattens P110 bilaga 10.6. för 

magasinsberäkning. Högsta tillåtna utflöde vid fastighetsgräns sätter villkoret för hur stor 

fördröjningsvolym som krävs på fastigheten. Tillåtet utflöde är satt till det befintliga flödet, som uppgår 

till 210 l/s.  

8.1.1 10-års regn 

Ett dimensionerande 10- års regn innan exploatering uppgår till ca 210 l/s och efter exploatering uppgår 

det till ca 470 l/s med en klimatfaktor på 1,25.  

För planområdet innebär detta att den totala erforderliga fördröjningsvolymen uppgår till ca 200 m3 

vilket inkluderar hela planområdets reducerad yta (3,8 hektar).  

8.1.2 100-års regn 

Ett dimensionerande 100- års regn innan exploatering uppgår till ca 440 l/s och efter exploatering 

uppgår det till ca 1 000 l/s inklusive klimatfaktor på 1,25. Ett 100-års regn är relativt ovanligt och 

mycket kraftiga regn, vilket dagvattensystem normalt inte dimensioneras för, se avsnitt 4.1 

Dagvattenhantering . Volymerna är framräknade som underlag till utformning av förslag till 

skyfallsåtgärder.  

För planområdet innebär detta att den totala erforderliga fördröjnings volymen för ett 100-årsregn 

uppgår till ca 1 250 m3 vilket inkluderar hela planområdets reducerad yta (3,8 hektar).  

9 Föreslagen dagvattenhantering 
Rekommenderad dagvattenhantering bygger på öppna dagvattenlösningar som tillför både fördröjning 

och rening av dagvattnet innan det leds vidare till ledningsnät och recipient eller infiltreras i marken. 

Åtgärdsförslagen har anpassats till områdets förutsättningar och placering av åtgärder har utgått ifrån 

befintliga lågpunkter, rinnvägar och jordarter. De befintliga grönområdena föreslås att utnyttjas som 

multifunktionella ytor som nyttjas för omhändertagande av dagvatten samtidigt som de kan nyttjas som 

exempelvis lekytor. Ytliga lösningarna på gräsytorna kombineras med tillfälliga översvämningsytor vid 

skyfall. 

I mitten av planområdet föreslås ett gräsdike i kombination med ytor runt omkring som kan tillåtas att 

översvämmas vid skyfall. På parkeringarna föreslås växtbäddar för rening av dagvatten från 

parkeringsytorna. Längs med vägen i söder (Stensikagatan) och väster (Stallängsvägen) föreslås ett 

vägdike för rening av trafikdagvattnet. Dagvattnet från växtbäddarna och vägdiket kan ledas ytledes till 

gräsdiket vid parkstråket. Skyfallsåtgärderna omfattar befintliga grönytor som kan sänkas ner och tillåtas 
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att översvämmas tillfälligt vid skyfallshändelse, nedan visas en schematisk skiss över den föreslagna 

dagvattenhanteringen för planområdet, se Figur 13. 

 

Figur 13 Föreslagen dagvattenhantering 

9.1 Föreslagna åtgärder  
Föreslagna åtgärder har dimensionerats för ett regn med 10-års återkomsttid. Åtgärdsförslagen utgår 

ifrån ett fördröjningsbehov som inkluderar både befintliga och tillkommande hårdgjorda ytor. 

Fördröjningsbehovet inom planområdet har beräknats till 200 m3 för 10-årsåterkomsttid och för 

omhändertagande av regn med 100 årsåterkomsttid till 1 250m3, vilket framgår under avsnitt 8.1. I 

Tabell 6 nedan visas en sammanställning av samtliga föreslagna åtgärder.  

Tabell 6 Sammanställning av ungefärlig areal och volym för föreslagna åtgärder 

Åtgärder- dagvatten Yta (m2) Volym (m3) 

Meandrande dike vid 
parkstråket  

530 
 

120 

Växtbäddar (parkeringsytor) 140 72 

Vägdike (Stallängsvägen, 
Stensikagatan) 

200 
 

37 

Totalt  229 

Åtgärder – Skyfall Yta (m2) Volym (m3) 

Översvämningsytor  1100 
 

1100 

 

I Figur 14 visas förslag på placering av åtgärderna. Åtgärdernas funktion beskrivs mer utförligt nedanför, 

i avsnitt uppdelade efter åtgärdstyp. En detaljerad utformning av åtgärderna görs lämpligen i samråd 

med landskapsarkitekt och ekologer för att även erhålla mervärden i form av gestaltning, estetik och 

biologisk mångfald. 

För området är det även viktigt att poängtera att det kommer krävas relativt omfattande omläggningar 

av befintligt VA-system. Eftersom att flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad 

bebyggelse förväntas anläggas. Sannolikt kan det även komma att krävas uppdimensionering av VA-

ledningsnätet.  
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Figur 14 Föreslagna platsspecifika åtgärder inom planområdet 

9.2 Gräsdike 
Med ett gräsdike avses ett vegetationsklätt dike med vattentåligt gräs som karaktäriseras av en stor 

bredd och en längsgående lutning. Diket föreslås att meandra (slingrar sig) igenom parkstråket både för 

att avleda dagvatten genom trög avledning och uppnå rening av dagvattnet men även att skapa ett 

trevligt inslag och lyfta parkmiljön, genom kombinationen vatten och grönyta i området. En utformning 

som består av högre vegetation och stenar i diket ger förbättrad rening, även ett bredare diken ger lägre 

vattenhastighet och därmed ökad rening. För att diket ska bibehålla sin hydrauliska funktion och sin 

förmåga att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc. Det bör även 

poängteras att markens infiltrationsförmåga har betydelse för mängden vatten i diket. Enligt SGUs 

jordartskarta är infiltrationen hög.  

Ytan som krävs för att uppnå den beräknade fördröjningen och reningen är ca 530 m2, vilket har en 

kapacitet att omhänderta en volym på 120 m3 . I beräkningarna har hänsyn tagits till markens goda 

infiltrationsförmåga. Föreslaget diket har även utformats med en vattennivå på 10 cm för att säkerställa 

att vattennivåerna i diket inte blir för höga för lekande barn, en släntlutning på 1:2 och med en längd på 

ca 200 meter. Diket i kombination med föreslagna översvämningsytor (se nedanför) omhändertar även 

skyfallshändelser mycket bra, och vid dessa tillfällen bedöms det ur ett säkerhetsperspektiv vara tillåtet 

att vattenytan kan överstigen 10 cm. I Figur 15 visas exempel på gräsdiken.  
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Figur 15 Exempelbilder på gräsdike som en del av ett parkstråk 

9.3 Översvämningsytor 
Översvämningsytan i parkstråket föreslås att integreras med föreslaget gräsdike. Översvämningsytor är 

nedsänkta ytor med flacka slänter som kan fördröja stora mängder dagvatten vid höga flöden. Ytorna 

kan till vardags används som gångstråk, lekplats eller grönområden och kan vid extrema regntillfällen, 

rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor.  

Vid parkstråket föreslås en skålformad översvämningsyta vid mitten av parken intill gräsdiket. Vid behov 

kan ytan förses med ett bottenutlopp och kopplas till det befintliga ledningsnätet för att förhindra att 

vatten blir stående. Det befintliga ledningsnätet sträcker sig under föreslagna översvämningsytor. Vid 

vanliga regn infiltreras vattnet i marken då markinfiltrationen i området är bedömt som hög. Lutningen 

bör inte vara mer än 10 grader och den beräknade ytan och volymen för samtliga ytor som kan tillåtas 

att översvämmas är 1 100 m2 och 1 100 m3, I Figur 16 visas en exempelbild. Vid det befintliga 

dagvattendiket i östra delen av planområdet, dit utloppsledningarna går, föreslås att ytan längs med 

diket inom planområdet tillåts att översvämmas vid kraftiga regn, se Figur 17. I avvattningsbilagan har 

ytor för omhändertagande av skyfall markerats ut, men även gräsytorna i parkstråket kan tillåtas att 

översvämmas vid skyfallshändelse. 
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Figur 17 Exempelbild på nedsänkt översvämningsyta i parkmiljö 

 

9.4 Växtbäddar 
Växtbäddar föreslås för omhändertagande av dagvatten på samtliga parkeringsytor. En växtbädd för 

dagvatten är en anläggning som består planteringsyta och filtermaterial som kan fördröja och rena 

dagvatten, se Figur 18.  

 

Figur 18 Exempel på utformning av en nedsänkt växtbädd, (Illustration: WRS) 

Dagvatten kan ledas till växtbädden genom ytavrinning, via sandfång eller olika brunnstyper. Förslagsvis 

anläggs parkeringsytan med lutning mot grönytan och dagvatten leds in genom att en öppning görs i 

kantstenen, se . Föreslagen placering baserat på marknivåer som visas i avvattningsbilagan (bilaga 1). 

Nedsänkta växtbäddar byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av både 

torka och höga vattennivåer och som består av arter som förekommer naturligt i Sverige och som inte 

kräver extra gödsling. Filterbädden etableras lämpligen av ett jordmaterial anpassat för växterna och 

klimatet samt med god hydraulisk konduktivitet, där flödesutjämningen till stor del äger rum.  

Figur 16 befintlig grönyta vid dagvattendiket i östra delen av 

planområdet 
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När växtbädden etableras krävs regelbunden bevattning och kontroll av hur växtligheten utvecklas. 

Löpande underhåll krävs i form av ogräsrensning och växtskötsel samt inspektion och rensning av inlopp 

och bräddavlopp. I Figur 19 visas exempelbilder på växtbädd. 

   

Figur 20 Exempel på kantsläpp för tillrinning av dagvatten till 

För att uppnå önskad reningseffekt är det viktigt att allt dagvatten från parkeringsytorna avrinner till 

växtbäddarna, om det finns befintliga dagvattenbrunnarna behöver de sättas igen eller ledas till 

växtbäddarna för rening. Det är även av betydelse att anläggningarna utrustas med bräddfunktion för att 

hantera regn som överstiger ett 10-årsregn som åtgärderna är dimensionerade för. Bräddfunktionen kan 

förslagsvis kopplas ytligt till gräsdiket i parkstråket eller direkt till dagvattenledningsnätet. Genom att 

välja lämplig dimension på utloppsledningen kan avtappningen från respektive växtbädd regleras. 

Eftersom parkeringsytorna är utspritt placerade är det svårt att hantera parkeringsytorna samlat med 

oljeavskiljare. För parkeringsytorna är det prioriterat att de renas genom växtbäddarna.  

För att uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten från parkeringsytorna krävs det sammanlagt 

en yta på 140 m2 som har kapacitet att rymma en volym på 73 m3 . Anläggningarna föreslås att 

dimensioneras med en fördröjningsvolym på 25 cm, filtermaterialets tjocklek på 45 cm och 

dräneringslagret längst ner 35 cm för att uppnå tillräcklig rening.  

9.5 Vägdike 
Ett vägdike föreslås att anläggas längs med Stallängsvägen och Stensikagatan. Med ett vägdike avses ett 

gräsbeklätt dike som avvattna vägbanan både för rening av trafikdagvatten och upprätthålla 

trafiksäkerhet. Förutom detta kan diken fungera som snöupplag samt även bidra med naturvärden.   

Ytan som krävs för att uppnå fördröjning och rening av dagvatten från vägbanorna inom planområdet är 

ca 200 m2 som har kapacitet att rymma en volym på ca 37 m3 . Vägdiket är modellerat med antagande 

om att marken som består av grovsilt-finsand har god kapacitet att fördröja och rena dagvatten. En 

släntlutning på 1:2 och med en längd på ca 200 meter föreslås. En exempelbild visas i Figur 21. 

Figur 19 Exempelbild på växtbäddar 
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Figur 21 Exempelbild på vägdike 

9.6 Höjdsättning 
Det är viktigt att med en medveten höjdsättning säkerställa att dagvatten kan avrinna mot de föreslagna 

åtgärderna, för att inom planområdet kunna uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvattnet innan 

vidare avledning till dagvattennätet och recipient. Det är till exempel viktigt att växtbäddarna är 

nedsänkta och att parkeringsytorna sluttar mot växtbäddarna. Med det föreslagna gräsdiket i mitten av 

planområdet kommer rinnvägarna att ändras och rinna mot mitten av parken. En ränna eller flödesväg 

ut från planområdet i öster är nödvändig så att skyfallsvatten kan avledas mot diket i öster. Det 

rekommenderas även att anlägga rännor för att få dagvatten att ytledes avrinna till gräsdiket i 

parkstråket, se Figur 22. Föreslagna flödesvägar och platsspecifika åtgärder visas i bilaga 1 och Figur 14. 

 

Figur 22 Exempelbild på ränna för avvattning till parkmiljö 
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9.7 Alternativa åtgärder 

9.7.1 Gröna tak 

Tillförandet av vegetationstäckta ytor kan bidra till ytterligare fördröjning och även viss rening av 

dagvatten genom att magasinera nederbörd. Ett exempel är att anlägga gröna tak på 

komplementbyggnader eller takytor på nya byggnader, se exempel i Figur 23. Tak med tunna 

vegetationsskikt kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 % jämfört med 

konventionella hårdgjorda tak. Djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation 

P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen.  

Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. 

Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten av ett 

traditionellt grönt tak är dock i regel inte större än ett vanligt tegeltak. Om taket utgörs med djupare 

vegetationsskikt ökar dock vikten men samtidigt kan större volymer magasineras och det möjliggör 

variation av växtarter. För mindre byggnader såsom komplementbyggnader är Sedumtaken (fetbladsväxter) 

lämpliga som är de tunnaste och lättaste systemen. Till skillnad från vanligt gräs, klarar sedum längre 

torrperioder utan att torka ut. Val av vegetationsskikt beror på förutsättningarna och målsättningen med 

det gröna taket. 

Utöver ökad fördröjning och rening av dagvatten bidrar vegetationsklädda tak med flera andra positiva 

miljöeffekter, tex jämnare temperatur genom skydd från solstrålning, bullerdämpning, minskning av 

luftburna föroreningar genom bindning av partiklar, ljud- och värmeisolerande verkan på bygganden etc. 

Gröna tak kräver viss skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin funktion och karaktär. 

 

Figur 23 Exempelbild vegetationsklätt tak 

10 Föroreningsberäkningar 
Dagvattnets utsläpp av föroreningar inom planområdet har beräknats och redovisas som 

föroreningshalter (μg/l) och föroreningsmängder (kg/år), se Tabell 7 och Tabell 8. Beräkningar gäller för 

dagvatten inklusive basflöde och schablonvärden som är specifika för markanvändningen inom området 

har använts. I tabellerna anges planområdets nuvarande föroreningskoncentrationer i dagvattnet och hur 

det ändras efter exploateringen både utan och med föreslagna dagvattenåtgärder. Beräkningarna är 

baserade på de föreslagna åtgärderna som presenteras i avsnitt 9.  

Modellerade utsläpp ger en indikation av hur förhållandena förändras med olika typer av 

markanvändning och effekterna av den rening som föreslås i denna rapport. De föroreningar som har 

beräknats är ett urval av vanligen förekommande föroreningar i dagvatten. Enligt de underlag som finns i 

VISS finns inga kända miljöproblem i recipienten som kan härledas till ämnen som transporteras med 

dagvatten, se mer information om recipienten under avsnitt 3.1. Förutom kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE) som är undantagna med mindre stränga krav. Planområdet utgörs av 
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genomsläppliga jordarter där infiltrationshastigheten är hög och grundvattenmagasinet i området har 

därav klassats med hög sårbarhet. Markanvändningen i planområdet bedöms inte utgöra ett problem för 

grundvattenmagasinet. Parkeringsytor och vägen kan utgöra en möjlig påverkan och därav har åtgärder 

med fokus på rening valts ut till de ytorna.  

Halter och belastning av Hg, PAH och BaP bedöms vara osäkra, beroende på färre underlagsdata finns 

tillgängligt än för övriga ämnen. Ytterligare uppmärksammas det att i modellen beräknas endast total 

halt avseende föroreningstransport, dvs lösta halter går inte att urskiljas i dagsläget. 

Föreslagna reningsåtgärder medför en minskning av samtliga föroreningshalter och nästan alla 

föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Anledningen till att fosfor och kväve ökar en aning sett till 

föroreningsmängd (kg/år) men inte föroreningshalt (ug/l), beror sannolikt på ökningen av 

årsmedelavrinningen. Dagvatten har med andra ord kunnat infiltrera ner i marken till en större grad 

innan exploatering och därmed lämnar en större föroreningsmängd området med dagvattnet jämfört 

med nuvarande situation.  

Tabell 7 Föroreningshalter (μg/l) 

Ämne Nuläge  Planerat  
(utan rening)  

Planerat  
(med rening)  

Fosfor (P) 120 120 110 

Kväve (N) 1500 1500 1300 

Bly (Pb) 6,4 6 2,7 

Koppar (Cu) 17 17 13 

Zink (Zn) 36 35 20 

Kadmium (Cd) 0,35 0,41 0,35 

Krom (Cr) 5,5 5,7 4,3 

Nickel (Ni) 4,8 4,9 3 

Kvicksilver (Hg) 0,033 0,033 0,027 

Suspenderad substans (SS) 41000 36000 19000 

Oil 380 390 170 

PAH16 0,61 0,59 0,26 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,015 0,015 0,0086 

Antracen (ANT) 0,014 0,015 0,011 

Tributyltenn (TBT) 0,0017 0,0017 0,0014 
 

Tabell 8 Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne Nuläge  Planerat  
(utan rening)  

Planerat  
(med rening)  

Fosfor (P) 3,4 4,1 3,6 

Kväve (N) 42 51 45 

Bly (Pb) 0,18 0,2 0,09 

Koppar (Cu) 0,47 0,56 0,43 

Zink (Zn) 1 1,2 0,68 

Kadmium (Cd) 0,01 0,014 0,012 

Krom (Cr) 0,15 0,19 0,15 

Nickel (Ni) 0,14 0,17 0,1 

Kvicksilver (Hg) 0,00095 0,0011 0,0009 

Suspenderad substans (SS) 1200 1200 640 

Oil 11 13 5,6 

PAH16 0,017 0,02 0,0087 

Benso(a)Pyren (BaP) 0,00043 0,00049 0,00029 

Antracen (ANT) 0,00039 0,00051 0,00037 

Tributyltenn (TBT) 0,000047 0,000058 0,000047 

295



 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  29. oktober 2021  www.niras.se 

26 

 

11 Slutsats och slutliga rekommendationer 
Den planerade bebyggelsen för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. innebär att de hårdgjorda ytor ökar med 

ungefär 20 % (0,9 hektar) och de framtida flöden beräknas öka med ungefär ca 6 000 m3/år.  

För att dagvatten som avrinner från planområdet ska vara lika rent eller renare än före den planerade 

byggnationen samt att flödena ut från planområdet inte ska öka, föreslås ett antal åtgärder. Åtgärderna 

har anpassats efter områdets förutsättningar och målsättning. Huvudförslaget omfattar ett öppet 

meandrande gräsdike i kombination med översvämningsytor för omhändertagande av tillfälliga 

skyfallshändelser. På parkeringsytorna föreslås växtbäddar och vid de större vägarna föreslås ett 

vägdike. Åtgärdernas syfte är att fördröja och rena dagvatten samtidigt som de bidrar till ett trevligt 

inslag som lyfter parkmiljön genom kombinationen av vatten och grönytor.  

Vid utförandet av planförslaget och implementering av de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer 

planområdet att kunna hantera såväl mindre kraftiga regn (10-årsregn) som mycket kraftiga 

skyfallshändelser (100-årsregn). Samtliga föreslagna åtgärder kan magasinera totalt cirka 1 329 m3 inom 

planområdet. Vilket är något högre än det uträknade fördröjningsbehovet och ger marginal för eventuella 

justeringar för utformningen av åtgärderna.   

För området är det även viktigt att poängtera att det kommer krävas omläggningar av befintligt VA-

system då flertalet av befintliga ledningar är placerade där planerad bebyggelse förväntas anläggas. 

Områdets byggnader bedöms inte vara utsatta vid ett skyfall. Översvämningsytor i mitten av 

planområdet vid parkstråket föreslås för omhändertagande av tillfälliga stora regnmängder. Höjdsättning 

föreslås att utformas så att överskottsvatten vid skyfall även kan ledas ut till dagvattendiket i östra delen 

av planområdet till ytor som inte är sårbara för stående vatten.  

Föreslagna åtgärder medför även en minskning av samtliga föroreningshalter och nästan alla 

föroreningsmängderna jämfört med nuläget. Föroreningsmängderna avseende fosfor och kväve beräknas 

öka en aning vilket sannolikt beror på den ökade årsmedelavrinningen. Detta bedöms inte påverka 

recipienten som inte har några dokumenterade miljöproblem som kan härledas till ämnen som 

transporteras med dagvatten. Genom att minska belastningen av majoriteten av föroreningarna bidrar 

det till recipientens möjligheten att bibehålla god vattenstatus och miljökvalitetsnormerna äventyras inte. 

Planområdet ligger ovanpå ett grundvattenmagasinet som klassats med hög sårbarhet eftersom att 

marken består av genomsläppliga jordar. Med de föreslagna åtgärderna bedöms inte planläggningen 

utgöra någon föroreningsrisk för grundvattenmagasinet. Växtbäddar föreslås att rena dagvatten från 

parkeringsytorna och ett vägdike för att omhänderta trafikvattnet. Resterande markanvändning bedöms 

inte utgöra en föroreningsrisk för grundvattenmagasinet. Föroreningsberäkningarna utgår ifrån de 

föreslagna utformningar av åtgärder och vid justering av dessa kan föroreningsmängderna komma att 

förändras.  
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SAMMANFATTNING 

Riskbedömningen har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 

utreder möjligheterna att uppföra nya bostäder med mera på fastigheten Stensiken 1 m.fl. i 

Tidaholm. Underlaget är framtaget inför samråd av detaljplanen. Riskbedömningen är 

avgränsad till tekniska olycksrisker. För aktuellt område identifierades initialt två riskkällor, 

dels en rekommenderad väg med transporter av farligt (Södra Ringvägen), dels en ishall som 

hanterar ammoniak.  

Riskanalysen genomfördes med en kvantitativ metod med avseende på transporter av farligt 

gods där beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till riskmåtten individrisk 

och samhällsrisk. 

Resultaten visar att risknivåerna i planområdet generellt är på acceptabelt låg nivå med hänsyn 

till förbipasserande transporter. De olycksscenarier som utgör en risk för området är 

förknippade med transporter med brandfarlig vätska (ADR-klass 3). 

Då planerad bebyggelse föreslås på ett kort avstånd till vägen med transporter av farligt gods, 

rekommenderar vi, trots de låga risknivåerna, att ett antal säkerhetshöjande åtgärder beaktas och 

om möjligt genomförs i planen. Om föreslagna åtgärder beaktas anser Bengt Dahlgren AB att 

rimlig hänsyn tagit till aktuella risknivåer med hänseende till de värderingskriterier som används 

i det aktuella fallet och att planförslaget är lämpligt med hänsyn till risken för olyckor enligt 

plan- och bygglagen  
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1 INLEDNING 

Denna riskbedömning har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 

utreder möjligheterna att uppföra nya bostäder på fastigheten Stensiken 1 m.fl. i södra 

Tidaholm, Tidaholms kommun. Detaljplanen medger även lokaler för centrumändamål och 

förskola. Planområdet är placerat vid Södra Ringvägen, som är en rekommenderad väg för 

transport av farligt gods. Riskbedömningen utgör ett beslutsunderlag i planprocessen och ska 

säkerställa att planens markanvändning är lämplig med hänsyn till risken för olyckor. 

1.1 Syfte och mål 

Uppdraget syftar till att möjliggöra att olycksrisker kan hanteras på ett tillfredsställande sätt 

enligt kraven i plan- och bygglagen [1] samt miljöbalken [2]. 

Målet är att beskriva och bedöma den föreslagna markanvändningens lämplighet ur ett 

olycksriskperspektiv och vid behov föreslå sådana riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella 

att vidta i detta avseende. Målet är även att hantering av riskerna inom detaljplanen ska medföra 

en acceptabel risknivå samtidigt som kommunens och fastighetsägarens ambitioner uppnås.  

1.2 Avgränsningar 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker1, med direkt påverkan på 

människors hälsa och säkerhet. Naturolyckor2 och sociala olyckor3 behandlas inte. Hälsoeffekter 

till följd av långvarig exponering samt attentat eller händelser som sker med uppsåt behandlas 

således inte. 

Horisontår för riskbedömningen är år 2030 i enlighet med kommunens översiktsplan. 

1.3 Underlag 

Riskbedömningen utgår från utkast till plankarta för detaljplan för Stensiken 1 m.fl., daterad 4 

oktober 2021. Plankartan medger i huvudsak markanvändning för bostadsändamål, men även 

förskola och centrum ingår i planen. Planen innefattar även en del gatumiljö, park och 

naturmark. Övriga använda underlag refereras till löpande.  

 

 
1 Med tekniska olyckor avses olyckor förknippade med industrianläggningar, transportsystem och kemikalier. 

2 Med naturolyckor avses olyckor förknippade med ras, skred, erosion och översvämningar. 

3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. 
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1.4 Kravbild 

Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i plan- och bygglagen [1] och 

miljöbalken [2]. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. 

Bebyggelsen ska även utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 

olyckshändelser. 

Faktabladet Riskhantering i detaljplaneprocessen [3] utgör en riskpolicy, upprättad av 

länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, avseende hur markanvändning, 

avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära farligt godsleder. Policyn avser att 

utgöra en grund för de lokala och regionala riktlinjer som sedan upprättas i länen. I policyn 

anges bland annat att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid planläggning inom 150 meter från 

en led avsedd för transport av farligt gods. I figuren nedan illustreras lämplig markanvändning i 

anslutning till transportleder för farligt gods. 

 

Figur 1-1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till 

transportled för farligt gods [3].  

302



Sida: 5 (30) 
 Uppdragsnr: 60216827 

Riskbedömning för ny detaljplan 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Tidaholm 
Slutgiltig handling  Datum: 2021-11-09 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydpstensikentidaholm/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbedömning, detaljplan Stensiken, 

Tidaholm SH_211109.docx 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

I aktuellt kapitel redovisas en områdesbeskrivning av Tidaholm, planområdet och planerad 

bebyggelse. 

2.1 Tidaholm 

Tidaholms kommun har en växande befolkning och kommunen har som mål att fortsätta växa 

enligt översiktsplanen [4]. Översiktsplanen pekar ut centralorten Tidaholm som orten där nya 

bostäder i huvudsak ska tillkomma. Aktuellt planområde ligger i södra Tidaholm intill Södra 

Ringvägen. Närområdet utgörs av bostadsområden och grönområden. Karta över kommunen 

framgår av Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Tidaholms kommun (Översiktsplan 2030, Tidaholms kommun, Granskningshandling 2021-02-04). 
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2.2 Planområdet 

Planområdet ligger i Siggestorp i Södra Tidaholm och består av fastigheterna Stensiken 1 m.fl. 

Idag finns här tolv flerbostadshus i tegel om tre våningar. Förutom bostadsbebyggelse innehåller 

området stora grönytor, i huvudsak klippta gräsmattor. Bostadsområdet är avgränsat av Södra 

Ringvägen i norr, Stallängsvägen i väster och Stensikagatan i syd. Österut finns ett grönområde 

med kolonilotter. I övrigt är aktuellt område omgivet av bostadsbebyggelse i form av både 

småhus och flerbostadshus. Lite längre västerut finns även en idrottsplats med ishall. Områdets 

utbredning illustreras i Figur 2-2 nedan. 

 

 

Figur 2-2. Ungefärlig utbredning för planområdet för detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inom skrafferat område. 
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I Figur 2-3 finns två bilder av hur området ser ut idag med befintlig bostadsbebyggelse och 

Södra Ringvägen. 

 

Figur 2-3. Befintlig bebyggelse, utformning av området idag, till vänster syns även Södra Ringvägen [5] 
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2.3 Planerad bebyggelse  

Planerad bebyggelse utgörs av flerbostadshus som kompletterar befintlig bebyggelse. Den 

placeras runtom och emellan befintliga flerbostadshus.   

Bebyggelse, avsedd för stadigvarande vistelse, är placerad på ett avstånd från Södra Ringvägen 

om som minst cirka 9 meter. Området kring vägen är flackt och bebyggelsen ligger i nivå med 

vägen. Bebyggelsens placering och omfattning illustreras i Figur 2-4 nedan.  

 

 

Figur 2-4. Utformning av planerad bostadsbebyggelse. 

 

306



Sida: 9 (30) 
 Uppdragsnr: 60216827 

Riskbedömning för ny detaljplan 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Tidaholm 
Slutgiltig handling  Datum: 2021-11-09 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydpstensikentidaholm/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbedömning, detaljplan Stensiken, 

Tidaholm SH_211109.docx 

3 OMFATTNING AV RISKHANTERING OCH METODIK 

I aktuellt kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering och vald metodik. 

3.1 Omfattning av riskhantering 

Övergripande principer för riskhantering i aktuellt uppdrag hämtas från riskhanteringsprocessen 

så som den presenteras i ISO 31000 [6], se Figur 3-1. I nedanstående sektioner presenteras 

metodiken för var och ett av de tre stegen som utgör riskbedömningen.  

 

Figur 3-1. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31000. 

3.2 Metodik för riskidentifiering 

Riskidentifieringen är en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets omgivning. 

Identifieringen utgår från geografiska avstånd mellan planområdet och verksamheter som kan 

utgöra en risk. Baserat på avgränsningarna som presenteras ovan har nedanstående riskkällor 

beaktats i riskidentifieringen. 

- Rekommenderade transportleder för farligt gods. Beaktas inom 150 meter från 

planområdet. 

- Riskfylld verksamhet: Omfattar farliga verksamheter enligt lag om skydd mot 

olyckor 2 kap. 4 §, drivmedelsstationer samt verksamheter som omfattas av 

Sevesolagstiftningen. Drivmedelsstationer beaktas inom 100 meter och övriga inom 

500 meter. Verksamheterna identifieras i samråd med Länsstyrelsen eller 

Räddningstjänsten. 

Riskanalysen med avseende på drivmedelsstationer genomförs med en deterministisk metod, 

vilket innebär att konsekvenser av identifierade olycksscenarier analyseras och bedöms. 

307



Sida: 10 (30) 
 Uppdragsnr: 60216827 

Riskbedömning för ny detaljplan 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Tidaholm 
Slutgiltig handling  Datum: 2021-11-09 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydpstensikentidaholm/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbedömning, detaljplan Stensiken, 

Tidaholm SH_211109.docx 

3.3 Metodik för riskanalys 

Riskanalysen genomförs med en kvantitativ metod där beräkningar av frekvenser och 

konsekvenser vägs samman till riskmåtten individrisk och samhällsrisk. 

- Individrisk definieras som sannolikheten för en godtycklig individ att omkomma på 

ett år, förutsatt att individen vistas på samma plats. Notera att det är ett mått, och inte 

den verkliga sannolikheten att omkomma. Individrisken är oberoende av hur många 

personer som vistas i området.  

- Samhällsrisk tar hänsyn till persontäthet inom ett givet område. Konsekvensernas 

storlek beaktas med avseende på antalet personer som påverkas vid ett 

olycksscenario. Hänsyn tas till eventuella tidsvariationer, exempelvis att 

persontätheten kan vara hög på en viss tid på dygnet men låg under en annan. 

Samhällsrisk redovisas i ett F/N-diagram (Frequency/Number) där den totala 

sannolikheten för att ett visst antal personer omkommer illustreras. 

3.4 Metodik för riskvärdering och riskreducerande åtgärder 

Riskvärdering sker genom jämförelse mellan beräknade risknivåer och acceptanskriterier samt 

principer som föreslås i rapporten Värdering av risk [7], se Figur 3-2 nedan.  

 

Figur 3-2. Acceptanskriterier anpassade utifrån DNV [7]. 

Om risker överskrider det övre acceptanskriteriet ska riskåtgärder vidtas. Om risker 

underskrider det lägre acceptanskriteriet anses risknivåerna vara acceptabla utan vidare åtgärder. 

Området mellan acceptanskriterierna benämns som ALARP-området4. Riskerna kan anses 

acceptabla inom detta område om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i detta område 

tolereras om åtgärder för riskreduktion är praktiskt ogenomförbara, om kostnaderna är 

oproportionerliga alternativt om kostnaderna för riskreduktion överstiger nyttan. 

Lämpliga riskreducerande åtgärder hämtas i första hand från Boverket och Räddningsverkets 

(nuvarande MSB) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [8].  

 

 
4 ALARP är en förkortning av ”As Low as Reasonably Practicable”. 
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4 RISKIDENTIFIERING 

I aktuellt kapitel redovisas skyddsvärden samt identifierade riskkällor och olycksscenarier som 

kan åsamka skada på dessa skyddsvärden. 

4.1 Skyddsvärden 

Huvudsakligt skyddsvärde i aktuell riskbedömning är människors hälsa och säkerhet. Således är 

skyddsvärdet de personer som kommer att befinna sig inom det aktuella området.  

4.2 Riskkällor 

I närheten av aktuellt område har två riskkällor identifierats. Den ena är Södra Ringvägen som 

är en rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods. Den andra är en ishall, belägen 

väster om planområdet, se Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Identifierade riskkällor i närheten av planområdet är Södra Ringvägen och ishallen samt 

drivmedelsstationen, som ger upphov till transporter förbi området. Riskkällor är markerade med röda konturer. 
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Farligt gods på Södra Ringvägen 

Södra Ringvägen är en utpekad sekundär transportled för farligt gods. Den används för 

transporter som kommer från väg 26 och ska till eller från verksamheter i Tidaholm. Vägen 

sträcker sig längs med planens norra gräns och ingår delvis i planområdets nordvästra hörn. 

Avståndet till bostadsbebyggelse är omkring 10 meter.  

Enligt översiktsplanens granskningshandling ska verksamheter som alstrar transporter av farligt 

gods förläggas utanför tätbebyggda områden och intill väg 26, som är en primär väg för farligt 

gods. Vi antar därför att det är osannolikt att det kommer etableras nya verksamheter som 

medför ökat antal transporter av farligt gods på Södra Ringvägen. Som grund för vår 

riskbedömning utgår vi därför ifrån rådande situation. 

Enligt vårt riskidentifieringsarbete finns det idag en drivmedelsstation – Kopparn Bensin på 

Stallängsvägen 7 – som ger upphov till transporter av farligt gods förbi planområdet. Utifrån 

kontakt med personal på drivmedelsstation uppskattar vi antalet transporter till 1 leverans per 

vecka [9]. Transporterna till Kopparn Bensin svänger av Södra Ringvägen vid planområdets 

nordvästra hörn och fortsätter därifrån norrut på Stallängsvägen. Det är alltså endast den 

nordvästra delen av detaljplanen som är utsatt för en eventuell olycka med 

drivmedelstransporter. Inga andra målpunkter för farligt gods har identifierats. 

Närmare uppgifter om antal och typ av transporter med farligt gods framgår av bilagorna. 

Ishall 

Väster om planområdet finns en ishall, avståndet är cirka 250 meter till gränsen för detaljplanen. 

Ishallen hanterar ammoniak som köldmedium, hantering sker endast i teknikrummet. [10] 

Anläggningen ska enligt fastighetsförvaltaren nyligen ha genomgått en renovering av sina 

kompressorer. På grund av det långa avståndet till planområdet, att hanteringen sker i ett 

avgränsat, stängt rum samt att det finns bebyggelse och mindre uppväxta grönområden mellan 

planområdet och ishallen, bedömer vi att ett eventuellt utsläpp av ammoniak inte medför en risk 

för aktuellt planområde och studeras därför ej närmare i denna riskbedömning.   

4.3 Olycksscenarier 

Produkter som har potentiella egenskaper att orsaka skada på människor, egendom eller miljö 

vid felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på väg delas in 

i nio olika klasser på väg enligt ADR-S-systemet. Klassindelningen baseras på den dominerande 

risken som sammankopplas med ämnenas egenskaper. Beroende på vilken typ av ämne som 

släpps ut kan det ge konsekvenser på olika långa avstånd. 

Olyckor med farligt gods som kan ge konsekvenser på aktuella avstånd till en farligt gods-led är 

bland annat explosiva varor, brandfarliga gaser och vätskor eller giftiga gaser (se Bilaga A för 

sammanfattande tabell över olika typer av ämnen).  
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5 RISKANALYS 

Riskanalysen har genomförts med en kvantitativ metod där beräkningar av frekvens och 

konsekvens för olycksscenarier har vägts samman till riskmåtten individrisk och samhällsrisk. 

I aktuellt kapitel presenteras även en osäkerhets- och känslighetsanalys. 

Frekvensberäkningar och konsekvensberäkningar presenteras i Bilagorna A respektive B. 

Riskberäkningar presenteras i Bilaga C. 

5.1 Individrisk 

Individrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för 

oacceptabel risknivå presenteras i Figur 5-1 nedan. 

 

Figur 5-1. Individrisknivå inom planområdet med avseende på transporter av farligt gods på Södra Ringvägen.  

 

Individrisknivån inom detaljplaneområdet är låg och hamnar under det så kallade ALARP-

området. Det innebär att risknivån är att betrakta som acceptabel utan att riskreducerande 

åtgärder måste genomföras. Då avståndet är mycket kort mellan bebyggelse och vägen där 

transporter av farligt gods framförs bedömer vi att enkla och kostnadseffektiva åtgärder ändå är 

relevant att överväga.  
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för 

oacceptabel risknivå presenteras i Figur 5-2 nedan. 

 

Figur 5-2. Samhällsrisknivå med avseende på transporter av farligt gods på Södra Ringvägen/Stallängsvägen. 

Samhällsrisknivån inom detaljplaneområdet och dess närområde är låg. Liksom individrisknivån 

är nivån under det så kallade ALARP-området. Det innebär att risknivån är att betrakta som 

acceptabel utan att riskreducerande åtgärder måste genomföras. Då avståndet är mycket kort 

mellan bebyggelse i planområdet och vägen där transporter av farligt gods framförs, bedömer vi 

att enkla och kostnadseffektiva åtgärder ändå är relevant att överväga.  
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Riskbedömningar av detta slag är förknippade med osäkerheter. Statistik och framtagen 

litteratur inom området har använts för att minimera dessa osäkerheter så långt det varit möjligt. 

I de fall det inte varit möjligt att ta fram tillförlitliga värden har osäkerheter i olika parametrar 

hanterats med hjälp av konservativa antaganden och säkerhetsmarginaler. Syftet är att 

osäkerheterna ska leda till överskattningar snarare än underskattningar av risknivån för att 

säkerställa robustheten i resultatet. Utöver detta sker nedan en känslighetsanalys av särskilt 

betydande parametrar. De största identifierade osäkerheterna i denna riskbedömning utgörs av 

följande. 

- Persontäthet längs aktuell vägsträcka 

- Antal transporter med farligt gods 

Persontäthet  

Persontätheten i beräkningarna av samhällsrisken är uppskattad utifrån schablonvärden hämtade 

i publikationen Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik av Sveriges Kommuner och Landsting 

[11]. För beräkningarna av samhällsrisken har vi antagit att berörda områden med bebyggelse 

har en persontäthet på 40 personer per hektar. 

Persontäthet är en parameter som har stor påverkan på samhällsriskberäkningarna då det 

påverkar antalet personer som förväntas omkomma vid respektive olycksscenario. För att 

hantera osäkerheterna i vår uppskattning har vi utfört en känslighetsanalys. I den har vi 

undersökt hur risknivån påverkas om persontätheten skulle öka med 25 procent, som ett sätt att 

öka tillförlitligheten och robustheten i vår bedömning av risknivån. 

Antal transporter av farligt gods  

I riskanalysen görs en beräkning för individ- och samhällsrisk för 50 procent ökat antal 

transporter med farligt gods för att undersöka robustheten i resultaten. 

Resultat av känslighetsanalys 

I Figur 5-3 illustreras individrisknivåerna för grundscenariot respektive känslighetsanalysen, då 

antalet transporter med farligt gods har ökats med 50 procent. Resultatet visar att även med en 

50-procentig ökning av antalet farligt gods-transporter, är individrisknivån fortfarande med god 

marginal inom området för acceptabel risk. Det skulle alltså krävas en mycket kraftig ökning 

(betydligt mer än 50 procent) av farligt gods-trafiken för att risknivån ska närma sig nivåer då 

åtgärder krävs enligt de acceptanskriterier som risknivån jämförs mot.  
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Figur 5-3. Individrisk - Känslighetsanalys med 50 procent fler transporter av farligt gods 

 

I Figur 5-4 illustreras samhällsrisknivåerna för grundscenariot respektive de två 

känslighetsanalyserna. 

 

Figur 5-4. Samhällsrisk – känslighetsanalys av en 50-procentig ökning av antal transporter med farligt gods och en 

25-procentig ökning av persontätheten. 

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

0 10 20 30 40

F
re

k
v
e

n
s
 a

tt
 o

m
k
o

m
m

a
 [
å

r-1
]

Avstånd [meter]

Individrisk Södra Ringvägen/Stallängsvägen 

Övre kriterium

Undre kriterium

Grundscenario

Känslighetsanalys 1

Avstånd till planerade
bostäder

Oacceptabel risk

ALARP

Acceptabel risk

1E-10

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1 10 100 1 000

F
re

k
v
e

n
s
 a

tt
 N

 e
lle

r 
fl
e

r 
o

m
k
o

m
m

e
r 

[å
r-1

]

Antal omkomna [N]

Samhällsrisk Södra Ringvägen/Stallängsvägen

Övre kriterium

Undre kriterium

50 % fler farligt gods-
transporter

25 % högre
persontäthet

Grundscenario

Oacceptabel risk

ALARP

Acceptabel risk

314



Sida: 17 (30) 
 Uppdragsnr: 60216827 

Riskbedömning för ny detaljplan 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Tidaholm 
Slutgiltig handling  Datum: 2021-11-09 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydpstensikentidaholm/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbedömning, detaljplan Stensiken, 

Tidaholm SH_211109.docx 

Resultatet i Figur 5-4 visar att även med en 50-procentig ökning av antalet farligt gods-

transporter respektive med 25 procent högre persontäthet, är samhällsrisknivån fortfarande inom 

området för acceptabel risk. Detta visar att den beräknade samhällsrisknivån är robust mot 

förändringar i ökad persontäthet respektive antal transporter av farligt gods och att det inte krävs 

åtgärder som sänker risknivån i planerad bebyggelse för att planen ska kunna godtas utifrån de 

riskkriterier som risknivån jämförs mot. 
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6 RISKVÄRDERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta kapitel redovisas riskvärdering, diskussion kring åtgärder och avslutningsvis presenteras 

rekommenderade åtgärder för aktuellt område. 

6.1 Värdering av risknivåer och känslighetsanalys 

Resultaten från analysen visar att risknivån i området är låg och på en acceptabel nivå, utan att 

särskilda riskreducerande åtgärder krävs för att sänka risknivån ytterligare. Detta gäller för såväl 

individrisknivån som för samhällsrisknivån. De transporter av farligt gods som medför en risk 

för planområdet utgörs av transporter med brandfarliga vätskor till en drivmedelsstation. Den 

viktigaste orsaken till de låga risknivåerna är att antalet transporter är få.  

Känslighetsanalysen för individrisk visar att resultatet är robust med avseende på parametern 

antal transporter med farligt gods. Beräkningarna i grundscenariot är gjorda med konservativa 

antaganden och känslighetsanalysen (50 procent fler antal transporter med farligt gods) visar att 

risknivåerna även då befinner sig inom området för acceptabel risknivå.  

Känslighetsanalysen för samhällsrisk är gjord med avseende på parametrarna antal transporter 

med farligt gods och persontäthet. Resultatet visar risknivåer som fortsatt befinner sig inom 

området för acceptabel risk. Känslighetsanalysen visar därmed att resultatet för samhällsrisk är 

robust med avseende på dessa parametrar. Grundscenariot har beräknats med konservativa 

antaganden och känslighetsanalysen (50 procent fler antal transporter med farligt gods 

respektive 25 procent fler antal personer) visar att risknivåerna påverkas, men att de förblir 

inom området för acceptabel risknivå. 

Mot bakgrund av beräknade risknivåer är planområdet lämpligt för avsedd bebyggelse. Men, då 

planerad bostadsbebyggelse medges endast 10 meter från vägen med transporter av farligt gods, 

skulle en olycka kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Därför anser vi att risker som med 

tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan åtgärdas ändå ska övervägas. 

6.2 Val av riskreducerande åtgärder 

Riskbedömningen visar på att planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inte 

utsätter människor i planområdet för förhöjda risknivåer varken ur ett individriskperspektiv eller 

samhällsriskperspektiv, som kräver att säkerhetshöjande åtgärder genomförs i planen. 

Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig för planerad bebyggelse. Men då 

bebyggelsen ligger på ett kort avstånd skulle en olycka med brandfarlig vätska kunna medföra 

mycket allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderar vi ändå att vissa enklare åtgärder 

genomförs, så länge kostnaderna är rimliga sett till projektet i övrigt samt att de inte medför 

andra betydande negativa effekter. 
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Sammanfattningsvis rekommenderar vi följande åtgärder: 

- Bebyggelse inom 30 meter från korsningen mellan Södra Ringvägen och 

Stallängsvägen utformas så att utrymningsmöjlighet finns i riktning bort från 

vägområdet. 

- Markanvändningen TORG vid korsningen Södra Ringvägen–Stallängsvägen, får en 

planbestämmelse om att torghandel inte ska förekomma. Alternativt utgår denna 

markanvändning och i stället kan den ingå i markanvändning GATA. Syftet är att 

människor inte ska uppehålla sig där under längre tidsperioder. 

- Barriär mot rinnande vätska i gatkanten mot planområdet uppförs. Förslagsvis vid 

korsningen mellan Södra Ringvägen och Stallängsvägen och 15 meter i respektive 

riktning från korsningen. Möjliga hinder är till exempel en kantsten eller lägre mur 

som är tät nedtill mot marken. Åtgärden uppförs mellan körbanan och gång-

/cykelväg. Syftet är att säkerställa att ett utsläpp av brandfarlig vätska stannar kvar 

inom gatuområdet och inte rinner mot bostadsbebyggelsen. 

 

Föreslagna åtgärder baseras på en kvalificerad bedömning utifrån konsekvensavstånd för 

olycksscenarier för de ämnesklasser som nämnts ovan. Val av åtgärder baseras även på 

Boverkets och Räddningsverkets rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner. [8]  
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7 SLUTSATSER 

Planerad markanvändning i detaljplan för Stensiken 1 m.fl. har analyserats och värderats med 

hänsyn till risken för olyckor, där transporter av farligt gods står för det dominerande 

riskbidraget. De identifierade transporter av farligt gods som bedöms kunna ha negativ påverkan 

på området, utgörs av drivmedelstransporter till en drivmedelsstation. Resultatet av genomförda 

beräkningar tyder på att det råder låga risknivåer i aktuellt område, vilket framgår av kapitel 5. 

Planområdet är ur ett riskperspektiv således lämplig för planerad bebyggelse. Men då 

detaljplanen föreslår bebyggelse på ett mycket kort avstånd från vägen med farligt gods-

transporter, rekommenderas ändå att tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder bör genomföras, i 

enlighet med kapitel 6. 

Om föreslagna åtgärder beaktas och om möjligt regleras i plankartan, bedömer Bengt Dahlgren 

AB att rimlig hänsyn har tagits till aktuella risknivåer satt i relation till tillämpade kriterier för 

riskvärdering.  
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BILAGA A - FREKVENSBERÄKNINGAR: VÄG 

I denna bilaga beskrivs metodik, indata och antaganden för att beräkna frekvensen av 

olycksscenarier till följd av olycka vid transport av farligt gods. Beräkningen utgörs av två steg. 

Det första steget utgörs av att beräkna frekvensen för olycka med en transport av farligt gods. 

Det andra steget utgörs av att beräkna sannolikheten för att en olycka med respektive 

ämnesklass ska leda till ett givet olycksscenario. 

I Tabell A-1 nedan återges en beskrivning av respektive ämnesklass, potentiella konsekvenser 

vid olycka samt om ämnets egenskaper och antal transporter förbi området medför att denna 

studeras vidare i riskbedömningen.  

Tabell A-1. Sammanfattning av respektive ämnesklass av farligt gods med tillhörande konsekvens. 

 Klas

s 

Ämnen Exempel Konsekvenser Studeras vidare i 

riskbedömningen 
1 Explosiva varor Sprängämnen, 

tändmedel, 

ammunition etc.

  

Detonation som leder till tryckvågor med 

dödliga konsekvenser för personer utomhus 

normalt upp till 70 meter. Raserade 

byggnader kan ske vid längre avstånd. 

Nej 

2 Gaser    

2.1 Brandfarliga gaser 

(kondenserade) 

Gasol, vätgas, etc Potentiella olycksscenarion utgörs av 

jetflammor, BLEVE, gasmolnsexplosion 

vilket kan ske efter utsläpp och antändning. 

Nej 

2.2 Icke brandfarliga, icke 

giftiga gaser 

Inerta gaser, t.ex. 

kväve 

Kvävningsframkallande eller oxiderande. Kan 

ge upphov till konsekvens i omedelbar närhet. 

Nej 

2.3 Kondenserad giftig gas Klor, ammoniak, 

etc. 

Utsläpp och spridning i luft som kan ge 

dödlig påverkan. 

Nej 

3  Brandfarliga vätskor Bensin, diesel- 

och eldningsolja  

Värmestrålning vid antändning. Ja 

4 Brandfarliga fasta 

ämnen, självantändande 

ämnen, ämnen som 

utvecklar brandfarlig gas 

vid kontakt med vatten. 

Metallpulver, 

karbid etc. 

Kan ge upphov till brand med konsekvens i 

omedelbar närhet. 

Nej 

5 Oxiderande ämnen och 

organiska peroxider 

Natrium-klorat, 

väte-peroxid, etc. 

Blandning med organiskt material kan orsaka 

explosionsartade brandförlopp. 

Nej 

6 Giftiga ämnen, 

vämjeliga ämnen och 

ämnen med benägenhet 

att orsaka infektioner 

Arsenik-, bly och 

kvicksilversalter, 

dimetylsulfat, 

cyanider etc. 

Ger skada vid direktkontakt med ämnen. 

Normala riskavstånd <20 meter. 

Nej 

7 Radioaktiva ämnen  Akut skada uppkommer ej vid olycka. Nej 

8 Frätande ämnen Saltsyra, 

svavelsyra, 

natriumhydroxid, 

etc. 

Frätskador med konsekvensavstånd normalt 

0-20 meter.  

Nej 

9 Magnetiska material och 

övriga farliga ämnen 

Asbest, 

gödningsämnen, 

etc. 

Ingen risk för livshotande personskada  Nej 
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Frekvens av olyckor vid transport av farligt gods 

Frekvens av olyckor med transporter av farligt gods beräknas enligt VTI-metoden vilken 

beskrivs i rapporten Farligt gods – riskbedömning vid transport. Indata och valda parametrar i 

beräkningarna hämtas från denna rapport [12]. Nedanstående indata ligger till grund för 

beräkningarna. Längst ned återges resulterande frekvens av olycka vid transport av farligt gods 

Tabell A-2.  

Tabell A-2. Indata och resulterande frekvens av olycka vid transport av farligt gods. 

Variabel Grundscenario: Känslighetsanalys: 

(uppräkning transport FG) 

Studerad sträckas längd [12] 1 km 1 km 

ÅDT år [fordon/dygn] 4000 4000 

ÅDT tung trafik [fordon/dygn] 200 200 

ÅDT fordon med farligt gods [fordon/dygn] 0,14 0,21 

Hastighetsbegränsning [km/h] 50 50 

Bebyggelsemiljö Tätort Tätort 

Gatu-/vägtyp Gata/väg Gata/väg 

Olyckskvot 1,20 1,20 

Andel singelolyckor 0,15 0,15 

Index för olycka med farligt gods 0,3 0,3 

Frekvens av olycka med farligt gods 1,16∙10-4 1,74∙10-4 

 

Värden för ÅDT (Årsmedelsdygntrafik för fordon) i Tabell A-2 är hämtade från Trafikverkets 

webbplats för NVDB i oktober 2021 [13]. Värdena är valda konservativt, det vill säga i ett 

intervall för ÅDT har vi valt det högsta värdet till våra beräkningar. Ingen uppräkning sker 

därför för ökad framtida trafik 

Vid känslighetsanalys avseende antal transporter med farligt gods genomförs en uppräkning av 

antal transporter med farligt gods motsvarande 50 %. 

Frekvensen av olyckor med farligt gods där det sker ett utsläpp beräknas som produkten av 

frekvensen för en olycka med farligt gods och indexet för farligt gods-olycka. Vid olyckor där 

det sker utsläpp av ämne som transporteras i tjockväggig tank reduceras frekvensen med 1/30-

del [12]. 

FÖRDELNING AV ÄMNESKLASSER (ADR-S) 

En målpunktsanalys över området kring aktuell detaljplan har gjords med syfte att identifiera 

möjliga verksamheter som ger upphov till transport av farligt gods. Den resulterade i att vi fann 

en drivmedelsstation vars leveranser av brandfarliga vätskor, ADR-klass 3, utgör en risk för 

aktuellt planområde. 
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Uppgiften om antal transporter baseras på telefonkontakt med kontaktperson för Kopparn 

bensin, oktober 2021.  

I Tabell A-3 nedan presenteras en sammanställning av andel och resulterande antal transporter 

av respektive ämnesklass per år.  

Tabell A-3. Andel transporter av respektive ADR-S klass. 

ADR-klass  Grundscenario 

 

1 Explosiva ämnen och föremål 0 % 

2.1 Brandfarliga gaser 0 % 

2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas 0 % 

2.3 Giftiga gaser 0 % 

3 Brandfarliga vätskor 100 % 

4 Brandfarliga fasta ämnen  0 % 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 0 % 

6 Giftiga och smittfarliga ämnen 0 % 

7 Radioaktiva ämnen 0 % 

8 Frätande ämnen 0 % 

9 Övriga farliga ämnen 0 % 

 

Händelseträdsmetodik – olyckor på väg 

I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av 

händelseträdsmetodik vid olyckor på väg. Händelseträden ser olika ut för respektive ADR-klass 

och redovisas nedan tillsammans med tillhörande antaganden och förutsättningar. 

ADR-S klass 3 - Brandfarliga vätskor 

Tankfordon för brandfarliga vätskor är oftast tunnväggiga och har därmed lägre hållfasthet än 

motsvarande för trycksatta gaser enligt tidigare avsnitt. Gällande brandfarliga vätskor uppstår 

skadliga konsekvenser för människor när vätskan läcker ut och antänds, där det är 

värmestrålningen som har den största betydelsen för konsekvenser för människor. 

Värmestrålningen beror i sin tur på ytan som täcks av den brandfarliga vätskan. Vid en olycka 

som medför utsläpp av brandfarlig vätska är det av stor vikt att den inte kan rinna ut över stora 

ytor och inte i riktning mot bebyggelse.  

Sannolikheterna för utsläppsstorlek i tunnväggiga tankar är enligt nedanstående tabell A-4 [14]. 

Sannolikheten för utsläppsstorlek baseras på ett antagande om att transporterna sker med 

tankbilar med släp. Sannolikheten för antändning antas vara 3,3 % för samtliga pölstorlekar 

[15]. 
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Tabell A-4. Utsläppsstorlek i tunnväggiga tankar vid olycka med ADR-S klass 3. 

Utsläppsstorlek Storlek Sannolikhet Sannolikhet för antändning 

Litet  50 m2 25 % 3,3 % 

Medelstort  200 m2 25 % 3,3 % 

Stort  400 m2 50 % 3,3 % 

 

BILAGA B - KONSEKVENSBERÄKNINGAR: VÄG 

I denna bilaga redovisas de konsekvensberäkningar som ligger till grund för riskanalysen. 

Konsekvens definieras i form av ett konsekvensavstånd inom vilket de människor som befinner 

sig utomhus kan förväntas omkomma. För olycksscenarier vars utredning inte är cirkulär återges 

även den vinkel/andel av cirkeln som krävs för att beräkna konsekvensområdet för respektive 

scenario. 

Samtliga konsekvensavstånd har beräknats utifrån att olyckan inträffar vid vägkant 

närmast området.ADR-S klass 3 – Brandfarlig vätska 

Beräkningar baseras på vedertagna handberäkningsmetoder [16]. 

Bensin är den vanligaste varan av de brandfarliga vätskorna och är betydligt mer lättantändlig 

än exempelvis diesel. Dess fysikaliska egenskaper innebär att risken för antändning av en pöl 

med bensin bedöms vara sannolik. Bensin antas som representativt ämne för Klass 3. 

Nedan listas de förutsättningar/antaganden som ligger till grund för beräkningarna av strålning 

från pölbränderna. 

- När läckage uppstår antänds detta omgående. 

- Hela vätskeytan brinner samtidigt. 

- Väderförhållanden är normala och påverkar ej strålningen, exempelvis antas halvklart 

väder utan regn. 

Den kritiska strålningen ansätts till 15 kW/m2 för varaktighet 1 minut [17]. I denna handling 

förväntas samtliga som befinner sig inom ett område där strålningsnivåerna överstiger detta 

värde omkomma, oaktat exponeringstid. Vid strålningsnivåer lägre än 15 kW/m2 förväntas 

ingen omkomma. Detta är ett konservativt antagande, då personer troligtvis inte exponeras 

under så länge som 1 minut. 

Beräknade konsekvensavstånd återges i nedanstående tabell. Konsekvensavstånden utgår från 

att pölbranden avgränsas till nivå med vägkant.  
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Tabell B-1. Konsekvensavstånd vid olycka med ADR-S-klass 3. 

Utsläppsstorlek Storlek Konsekvensavstånd [meter] 

Litet  50 m2 10 

Medelstort  200 m2 25 

Stort  400 m2 35 

BILAGA C - RISKBERÄKNINGAR 

I följande avsnitt beskrivs hur beräkningarna av individrisk respektive samhällsrisk har 

genomförts. 

Individrisk 

Frekvens av en olycka med farligt gods beräknas längs en sträcka om 1 kilometer som i de flesta 

fall är längre än olycksscenariernas konsekvensavstånd. Frekvensen för respektive 

olycksscenario måste därför korrigeras för detta. Korrigeringen av individrisken görs med 

Pythagoras sats och beskrivs nedan i Figur E-0-1 och Ekvation 1. 

 
Figur E-0-1. Modell för beräkning av frekvensen att en olycka påverkar ett visst avstånd från transportleden. 

 

 
IRx,y,i = fi ∙

2 ∙ √r2 − a2

L
 Ekvation 1 

Variabel Förklaring 

IRx,y,i  Individrisk för olycksscenario. 

𝑓𝑖  Frekvens för olycksscenario (justerad för spridningsvinkel). 

𝐿  Längden på vägsträckan (vanligtvis 1 000 meter). 
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Variabel Förklaring 

𝑟  Konsekvensavstånd. 

𝑎  Avståndet från utsläppskällan. 

𝑥(√𝑟2 − 𝑎2)  Del av vägsträcka som olyckan sker på och påverkar individen på visst avstånd från 

transportled. 

 

 

Samhällsrisk 

I detta avsnitt återges indata för beräkning av samhällsrisknivån. Vid beräkningar av 

samhällsrisknivåer har en vägsträcka om 1 kilometer förbi planområdet studerats [12].  

Persontätheterna längs den 1 kilometer långa sträckningen ansätts i zoner enligt Figur C-1 

nedan.  

 

Figur C-1. Zonindelning längs den 1 kilmoteter långa sträckningen förbi planområdet.
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Beskrivning av den planerade bebyggelsen och bebyggelse i angränsade områden återges i 

områdesbeskrivningen i kapitel 2. I Tabell C-1 nedan sammanställs de persontätheter som 

ansätts i respektive zon. 

 

Tabell C-1. Persontätheter i respektive zon längs Södra Ringvägen och Stallängsvägen. 

  Område norr om Södra Ringvägen och 

Väster om Stallängsvägen 

Område söder om Södra Ringvägen och 

öster om Stallängsvägen 

Zon 1  0–10 meter 0–10 meter 

Karaktär Grönytor/parkering/GC-väg, 

villatomt 

Grönytor/parkering/GC-väg, 

villatomt 

Persontäthet [pers./km2] 0 0 

Zon 2 10–40 meter 10–40 meter 

Karaktär Grönytor/natur (längs Södra 

Ringvägen), villabebyggelse 

(längs Stallängsvägen) 

Parkering (längs Södra 

Ringvägen), villabebyggelse och 

flerbostadshus (längs 

Stallängsvägen) 

Persontäthet [pers./km2] 2000 2000 

 

Persontätheten kring detaljplan för Stensiken 1 mfl. har uppskattats med stöd av 

typbebyggelsens utformning i området och en jämförelse med SKR:s publikation för täthetsmått 

för kollektivtrafiken [11]. För områdena med bebyggelse (zon 2, 10–40 meter från vägarna med 

farligt gods) har vi uppskattat att persontätheten är 40 personer per hektar, vilket är det övre 

värdet i ett intervall för detta typområde. För områden i zon 2 utan bebyggelse har vi antagit 

persontätheten 0. Vidare har vi antagit att dessa två olika områden utgör ungefär hälften av 

sträckan vardera. Som indata till beräkningarna får vi då persontätheten 20 personer per hektar, 

vilket är det som framgår av tabell C-1.   

Viktning av persontäthet 

Personer som bor och/eller arbetar inom ett område befinner sig inte konstant inom detta 

område. Detta har beaktats i den kvantitativa bedömningen. Av boende antas 100% av personer 

befinna sig i området mellan kl. 17-07 och 20% mellan kl. 07-17. Detta medför en genomsnittlig 

närvaro om 67% över tid. 

PERSONER INOMHUS RESPEKTIVE UTOMHUS 

Personer som befinner sig i den studerande kvadratkilometern är antingen helt oskyddade mot 

olyckor som kan ske på de studerade riskkällorna eller skyddade i olika utsträckning. Detta 

beror på huruvida personerna som riskerar att påverkas är fritt exponerade för potentiella 

konsekvenser som kan inträffa eller ifall det finns någon form av barriär mellan olycksplatsen 

och personerna. Beroende på vilken olycka som inträffar kan konsekvenser variera kraftigt. På 

grund av detta varierar även effekten av barriärer beroende på vilken typ av olycka som 

inträffar. [18] 
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En typ av barriär som kan skydda personer i det studerade området är fysiska barriärer. För en 

person som är utomhus kan t.ex. en byggnad utgöra en fysisk barriär som reducerar 

konsekvensens påverkan. En byggnad kan också fungera som en fysisk barriär för personer som 

befinner sig inuti byggnaden. [18] 

I händelse av en olycka kommer en viss andel av personerna i konsekvensområdet att befinna 

sig inomhus, medan andra befinner sig utomhus. Av personerna som befinner sig utomhus är en 

andel delvis skyddade av fysiska barriärer som beskrivits ovan, medan andra är fritt exponerade. 

I denna riskbedömning har hänsyn tagits till den skyddande effekt som uppkommer av att 

personer som befinner sig inomhus när det gäller brandfarliga och giftiga gaser (ämnesklass 2.1 

och 2.3) för det undersökta området.  

I beräkningarna förutsätts att olyckor som härrör från gaser påverkar personer som befinner sig 

inomhus med 10 % av den konsekvens som påverkar personer som befinner sig fritt exponerade 

utomhus. Om friskluftsintag placeras högt eller på skyddat läge från riskkällorna ökar den 

riskreducerande effekten av att befinna sig inomhus. I beräkningarna har ingen annan hänsyn 

tagits till att personer befinner sig inomhus och samtliga inom det studerade området antas 

således befinna sig utomhus, fritt exponerade för olyckor inom övriga ämnesklasser. [18] [19] 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/2 

2022-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, Nämndsekreterare 

Rapporter och skrivelser 2022-01-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om beslut § 2021/131 från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund avseende 
remisshanteringen för Strategi för god och nära vård där social- och omvårdnadsnämnden tidigare 
har yttrat sig (Dnr SON 2021/255) 

Information om beslut § 2021/132 från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund avseende 
remisshanteringen för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser där social- 
och omvårdnadsnämnden tidigare har yttrat sig (Dnr SON 2021/254) 

Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/188, ”Beslut om revidering av 
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-12-20 (Dnr SON 2021/298) 
Kommunfullmäktige har beslutat om reviderat reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden. 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/193, ” Beslut om antagande av taxa för 
tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-12-20 (Dnr SON 2021/201) 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta taxa att gälla från och med 2022-01-01. 

Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/2 ”Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november månad år 2021”, 2022-01-12 
(Dnr SON 2021/41). 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den 
till handlingarna. 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2022/10, ” Beslut om genomförande av 
utvecklingsarbete för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar”, 2022-01-12 (Dnr SON 2022/15) 
Kommunstyrelsen har beslutat att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar samt att kostnader för utvecklingsarbetet med 
Public Partner ska finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 
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A Social- och omvårdnadsnämndens 
uppgifter 
§ 1 Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd.  

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens äldreomsorg och insatser 
till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i 
särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. 

Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår utdelning av bistånd 
till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. 

Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:  

• Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.  
• Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande 

insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden.  
• Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer med social problematik.  
• Stöd till brottsoffer. 
• Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  
• Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag av tillsyn av försäljning 

av folköl i butik. 
 

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:   

• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.   

• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar 
verksamhetens omfattning och inriktning.  

• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av 
principiell beskaffenhet.  

• Dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom nämndens 
ansvarsområde. 

• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och 
ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
antagande av ackord samt slutande av annat avtal. 
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B För kommunstyrelsen och 
nämnderna 
gemensamma bestämmelser 

§ 3 Uppdrag och verksamhet 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom 
angiven budgetram. 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige 
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

§ 5 Personalansvar 
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av 
de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 6 Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 7 Planering, uppföljning och redovisning 
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin verksamhet.  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  
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§ 8 Information, samråd och handläggning 
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 

erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information 
och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess. 

2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till 
enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den 
sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit in och vem som kommer att 
handlägga ärendet samt om möjligt när ärendet förväntas bli avgjort. 

6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den 
enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, 
integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, landsbygdssäkring samt FN:s 
barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

§ 9 Förvaltning av lös egendom 
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens förvaltningsområde.  

§ 10 Självförvaltningsorgan  
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

§ 11 Motioner och e-förslag 
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två 
månader om tiden sträcker sig över sommaren.  

När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.  

§ 12 Arkiv  
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. 
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C Social- och omvårdnadsnämndens 
sammansättning och arbetsformer 
§ 13 Nämndens sammansättning  
Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige. 

§ 14 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.  

§ 15 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem 
vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange 
om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.  

§ 16 Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
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§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på  
distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

§ 18 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden. 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda.  
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs. 
7) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 

kommunens övriga styrelser och nämnder. 
8) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 

utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor. 

9) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
10) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar 

hos myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
särskilt fall.  

11) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs 
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§ 20 Presidium 
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.  

§ 22 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 
Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

§ 23 Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige beslutade 
inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring 
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska 
själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling 
påbörjats.   

Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att 
tjänstgöra när ärendet har handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
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§ 25 Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

§ 26 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation. 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. 
Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före 
sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 

§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till 
majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till den motsatta sidan. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan. 

§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 30 Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

§ 31 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, 
och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

§ 32 Utskotten 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och 
nämnder. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på initiativ av ordföranden 
eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och 
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet. 

För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på 
distans regleras i § 17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/3 

2022-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, Nämndsekreterare 

Anmälningsärenden 2022-01-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om anmälningsärenden. 

Dom, mål nr 3335-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Dom, mål nr 3404-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Dom, mål nr 3389-21, Kammarrätten i Jönköping. 

Beslut, mål nr 104-22, Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2022-01-25”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2022-01-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2021/6 

2022-01-17 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, Nämndsekreterare 

Information om delegationsbeslut 2022-01-25 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31 anmäls inför 
nämnden. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31 anmäls 
inför nämnden. 

Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-12-01 – 
2021-12-31 anmäls inför nämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2022-01-25”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-01-17. 
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Beslutsfattare Orsak Beslut Datum Nr
Anna Hult E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211201 77754
Anna Hult E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211201 77840
Björn Thurén V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 211201 77720
Björn Thurén V Uppdrag öppenvård 211201 77721
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211201 77729
Christin Erlandsson B Avsluta öppenvård 211201 77751
Christin Erlandsson B Avsluta öppenvård 211201 77752
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77730
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77724
Henrik Lennartsson D dödsboanmälan till skattemyndigheten 211201 77719
Hannah Odnell Ore B Uppdrag öppenvård 211201 77723
Jenny Bergkvist Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77714
Jenny Bergkvist Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211201 77725
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77727
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211201 77728
Marie Pasanen Vågebris E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211201 77726
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77722
Marie Pasanen Vågebris E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77744
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211201 77901
Anna Hult Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211202 77732
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211202 77741
Helena Johansson V nedläggning av utredning 211202 77734
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Avslag enl kap 4 §1 SoL 211202 77739
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211202 77738
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211202 77809
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211202 77733
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211203 77748
Björn Thurén V avsluta institutionsvård 211203 77757
Christin Erlandsson B Avsluta öppenvård 211203 77749
Jenny Bergkvist E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211203 77750
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211203 77742
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211203 77743
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Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211203 77746
Monica Johansson B avsluta utredning med åtgärd 211203 77782
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77771
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211206 77758
Clara Åkesson Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77770
Jenny Bergkvist E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77759
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,väntar på SJP E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77760
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77761
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211206 77762
Karin Hogander Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211206 77766
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211206 77769
Karin Hogander Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77765
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77768
Marie Pasanen Vågebris E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211206 77764
Anna Hult E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211207 77776
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211207 77777
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211207 77790
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211207 77778
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211207 77779
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211207 77780
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211207 77781
Jenny Bergkvist Otillräcklig etabeleringsersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211207 77775
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211207 77788
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211207 77772
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211207 77773
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E Anvisa kompetenshöjande verksamhet enl § 4:4 SoL 211207 77774
Sandra Ylving B avsluta utredning med åtgärd 211207 77783
Sandra Ylving B avsluta utredning med åtgärd 211207 77786
SONAU V Bevilja institutionsvård 211207 77789
SONAU FK Medgivande enligt 6 kap §6 SoL 211207 77826
SONAU B övervägande vård utanför eget hem 6 kap §8 SoL 211207 77827
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77828
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77829

360



SONAU B LVU övervägande umgängesbegränsningar enl § 14 211207 77830
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77831
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77834
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77843
SONAU B LVU övervägande umgängesbegränsningar enl § 14 211207 77844
SONAU B övervägande vård utanför eget hem 6 kap §8 SoL 211207 77846
SONAU FK Medgivande enligt 6 kap §6 SoL 211207 77851
SONAU B LVU Omprövning av forts. vård § 3 enl § 13 st 2 211207 77863
SONAU B Beslut enl 4 kap 1 § Sol och 6 kap 13a § Föräldrabalken 211207 77866
SONAU B LVU hävande av omedelbart omhändertag en § 9 211207 77911
SONAU B LVU Placering familjehem enligt § 11 LVU 211207 77921
SONAU B LVU övervägande vård § 13 211207 77923
Emily Heidenvall B Extra omkostnader faktura 211208 77793
Jenny Bergkvist Sjuk-aktivitetsersättning, otillräcklig ers E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211208 77795
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211208 77798
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211208 77794
Mari Larsson V Avsluta öppenvård  enl. 4 kap. 1 § SoL 211208 77799
Anna Hult E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211209 77806
Anna Hult E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211209 77808
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211209 77810
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211209 77815
Annelie Larsson FK Godkännande av kontaktperson/familj 211209 77807
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211209 77814
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211209 77812
Monica Johansson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 78044
Monica Johansson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 78045
Oskar Börjesson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 77800
Oskar Börjesson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 77801
Oskar Börjesson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 77802
Oskar Börjesson B avsluta utredning utan åtgärd 211209 77804
Christin Erlandsson B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211210 77816
Christin Erlandsson B Uppdrag öppenvård 211210 77817
Christin Erlandsson B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211210 77819
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Christin Erlandsson B Uppdrag öppenvård 211210 77820
Henrik Lennartsson D dödsboanmälan till skattemyndigheten 211210 77821
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211210 77818
Christin Erlandsson B avsluta utredning utan åtgärd 211213 77825
Clara Åkesson Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211213 77822
Clara Åkesson Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211213 77832
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211213 77824
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211213 77823
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77838
Jenny Bergkvist Otillräcklig pension/äldreförsörningsstöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77836
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211214 77841
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77842
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77837
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77835
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211214 77839
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211215 77856
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211215 77869
Henrik Lennartsson D dödsboanmälan till skattemyndigheten 211215 77854
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211215 77852
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211215 77853
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211215 77855
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211215 77848
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211215 77850
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211215 77847
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211215 77849
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211216 77874
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211216 77865
Clara Åkesson E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211216 78057
Emily Heidenvall B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211216 78050
Emily Heidenvall B avsluta kontaktpers/fam 211216 77867
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211216 77875
Mari Larsson V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211216 77873
Marie Pasanen Vågebris Väntar på pension/äldresförsörjningsstöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211216 77868
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Marie Pasanen Vågebris Väntar på pension/äldresförsörjningsstöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211216 77862
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211216 77864
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211216 77870
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211216 77871
Å Sektionschef FK extra omkersättning uppdragstagare, via lön 211216 77872
Clara Åkesson Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77892
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77893
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77897
Karin Hogander E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77899
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77900
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77890
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77891
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77876
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77898
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77894
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211217 77895
Marie Pasanen Vågebris Väntar på pension/äldresförsörjningsstöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211217 77896
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211219 77902
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211219 77903
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211219 77904
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211220 77925
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77933
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77931
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77935
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77913
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77908
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77919
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77924
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211220 77941
Christin Erlandsson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211220 77926
Emily Heidenvall B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211220 77936
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77932
Jenny Bergkvist Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77942
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Jenny Bergkvist Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211220 77943
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77944
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77912
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77920
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211220 77922
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77917
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77914
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77905
Jenny Bergkvist Ingen etableringsers (prestationsförmåga <25% F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211220 77906
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77907
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77940
Jenny Bergkvist Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77934
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77945
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77946
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77947
Karin Hogander Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77948
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77949
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77950
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77937
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 211220 77918
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 211220 77909
Maria Beldt FR Fastställelse S-protokoll 211220 77927
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77938
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77939
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211220 77910
Monica Johansson B Avslag öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211220 77915
Monica Johansson B Avslag öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211220 77916
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77989
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77957
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77960
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77954
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77968
Anna Hult Ensamkommande ungd 18-20, gymnasiestud E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77970
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Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77976
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77990
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77988
Björn Thurén V inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211221 77977
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77963
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77964
Clara Åkesson Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77961
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77981
Clara Åkesson Arbetar deltid ofrivilligt,väntar ink E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77959
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77984
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77985
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77986
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77971
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77972
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77974
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77978
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77958
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77953
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77951
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77982
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77975
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77967
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77969
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77952
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 211221 77965
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211221 77987
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 211221 77980
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77983
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77979
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211221 77973
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77966
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77962
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77955
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Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211221 77956
Monica Johansson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211221 78020
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211222 78015
Anna Hult Arbetar heldig. otillräcklig inkomst E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78017
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78012
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78013
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78009
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77995
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77998
Anna Hult Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77999
Christin Erlandsson B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211222 78003
Christin Erlandsson B avsluta utredning med åtgärd 211222 78004
Christin Erlandsson B Uppdrag öppenvård 211222 78005
Clara Åkesson E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211222 78060
Clara Åkesson Utan försörjningshinder E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211222 78006
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211222 78010
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78011
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78014
Clara Åkesson Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77992
Jenny Bergkvist Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78001
Jenny Bergkvist Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78002
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77993
Jenny Bergkvist Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211222 77997
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77991
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 78000
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77994
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211222 77996
Sonny Johansson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211222 78019
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211223 78038
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211223 78039
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78021
Anna Hult Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78032
Anna Hult Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78033
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Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78034
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78024
Anna Hult Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78025
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78035
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211223 78036
Hannah Odnell Ore B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211223 78022
Jenny Bergkvist E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78026
Jenny Bergkvist E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78027
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78028
Jenny Bergkvist Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211223 78040
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78041
Jenny Bergkvist Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211223 78042
Karin Hogander E Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211223 78043
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78023
Karin Hogander Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig ink. E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78030
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78031
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211223 78029
Oskar Börjesson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211223 78141
Sonny Johansson B Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 211223 78037
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211227 78052
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211227 78053
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211227 78054
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning TF Bevilja Ekonomiskt bistånd 4 kap 1§ SoL 211227 78049
Karin Hogander Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd F bevilja bistånd enl 4 kap 1 § 211227 78051
Marie Pasanen Vågebris Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211227 78046
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211228 78055
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211228 78056
Clara Åkesson E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211229 78063
Clara Åkesson E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211229 78077
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211229 78078
Clara Åkesson Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211229 78064
Emily Heidenvall B Bevilja öppenvård enl. 4 kap. 1 § SoL 211229 78075
Mari Larsson V bevilja öppenvård enl. 4 kap 1 § SoL 211229 78072
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Mari Larsson V Uppdrag öppenvård 211229 78074
Karin Hogander E ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL 211230 78085
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning TF Avslag enl kap 4 §1 SoL 211230 78088
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E avslag enl kap 4 § 1 SoL 211230 78089
Karin Hogander Sjukskr med läkarintyg,ingen sjukpenning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211230 78087
Karin Hogander Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211230 78083
Linda Lagerquist B avsluta utredning med åtgärd 211230 78090
Linda Lagerquist B avsluta utredning med åtgärd 211230 78091
Linda Lagerquist B avsluta utredning med åtgärd 211230 78092
Marie Pasanen Vågebris Arbetslös, ingen ersättning E bevilja bistånd 4 kap 1 § SoL 211230 78079
Å Sektionschef Övrigt E avskriva återkrav 211230 78082
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