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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-20

Diarienummer

KS 2020/55-00

Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller, 0240-860 49
mikael.muller@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Redovisning av kommunens resultat i Kommunens
kvalitet i korthet 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av Ludvika kommuns resultat i
KKiK 2019, daterad 20 februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 i den årliga undersökningen KKiK redovisas.
Sedan 2011 deltar Ludvika kommun i SKR:s undersökning KKiK. SKR vill
med KKiK bidra till att kommunernas styrning och ledning får ett ökat fokus
på verksamheternas kvalitet, resultat och effektivitet.
Med 42 utvalda mått inom tre områden ger undersökningen en samlad bild av
vad kommunerna åstadkommer i termer av kvalitet och resultat för invånarna.
De tre områdena är Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.
I undersökningen kvarstår flertalet mått sedan tidigare år, men några som
användes tidigare har slopats medan andra har tillkommit. Totalt sett har antalet
mått ökat något.
Cirka 260 av landets 290 kommuner deltog i KKiK 2019. Jämfört med övriga
kommuner har Ludvika kommun i flertalet fall resultat i mittskiktet och i övrigt
lika många starka som svaga resultat (bilaga 1). Två exempel på jämförelsevis
starka resultat är att många gymnasieelever tar examen inom fyra år och att det
är kort väntetid till äldreomsorgens särskilda boenden.
Många kommuner använder KKiK i sin styrning, ledning och verksamhetsutveckling. I Ludvika kommun används två mått från KKiK 2019 för att följa
upp fullmäktiges kommunövergripande verksamhetsmål 2019: företagens betyg
på kommunens service samt andelen ekologiska livsmedel. Ytterligare mått
används som stöd i nämndernas verksamhetsutveckling.
Mer information om undersökningen finns att läsa i SKR:s och RKA:s rapport
med Ludvika kommuns resultat 2019 (bilaga 2) och på SKR:s hemsida.
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-20

Diarienummer

KS 2020/55-00

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Bilagor
1. Ludvika kommuns resultat i KKiK 2019, 20 februari 2020
2. SKR:s och RKA:s kommunspecifika rapport för Ludvika kommun,
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar för kännedom inklusive bilaga 1 och
bilaga 2
Styrelserna och bolagsledningarna för WBAB, Ludvika kommunfastigheter AB,
LudvikaHem AB samt VB Kraft AB för kännedom inklusive bilaga 1 och
bilaga 2
Förbundsdirektionen och ledningen för VBU för kännedom inklusive bilaga 1
och bilaga 2
Kommunchefen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Akten
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Ludvika kommuns resultat i KKIK 2019
20 februari 2020
Verksamhetscontroller Mikael Müller
7

SKR:s resultatrapport för Ludvika kommun

Mer info om
KKiK finns
på SKR:s
hemsida.
Klicka på
denna länk.

All statistik
finns också
på kolada.se.
Klicka på
denna länk.
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
− Samlad bild av vad kommunerna åstadkommer i
termer av resultat, kvalitet för invånarna
−
starkt pådrivande
− Vill att kommunernas styrning och ledning ska ha
ett ökat fokus på verksamheternas resultat
− 42 mått inom tre områden
− Ca 260 av landets 290 kommuner deltog 2019
− Många kommuner använder mått från KKiK i sin
målstyrning och verksamhetsutveckling
− Ludvika deltar sedan 2011
Sida 3
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Ludvikas resultat i KKiK 2019
Alla
42 mått
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Avvikande resultat för Ludvika i KKiK 2019
Några starka resultat vs andra kommuner
Kort väntetid till särskilt boende äldreomsorg
Många gymnasieelever tar examen inom 4 år
Mycket ekologiska livsmedel i den mat som kommunen serverar
Nöjda brukare inom LSS daglig verksamhet

Några svaga resultat vs andra kommuner
Få barn får plats på förskola på önskat datum
Höga kostnader för IFO
Få miljöbilar (kommun och bolag)
Få som lämnar etableringen går till arbete eller studier
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Fokus på invånarna och skattebetalarna
− Effekter, kvalitet och resultat för dem
som verksamheterna är till för (elever,
brukare, klienter, kunder osv)
− Vad kostar det?
− Vad får man för pengarna?
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Principer för KKiK

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och
medborgardialog i fokus
 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKL, RKA och medlemmarna
 Nyckeltalens antal ska vara begränsat
 Nyckeltalen ska spegla kvalitet och beröra såväl välfärdsuppdraget som utveckling av
samhället
 Nyckeltalen ska vara jämförbara
 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska inte
användas
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42 mått inom tre områden

1. Barn och unga
2. Stöd och omsorg
3. Samhälle och miljö
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42 mått inom fem kategorier

1.
2.
3.
4.
5.
Sida 9

2020-02-20

Resultat
Upplevd kvalitet
Väntetid
Utbud
Resurs
KKiK 15
2019

Hierarki

Två sätt att visa Ludvika kommuns resultat

1. Absolut nivå
– Ex. 84% av gymnasieeleverna tar examen
inom fyra år (2019)

2. Relativ nivå
Bästa 25 den
procent
– Ex. Ludvika andel var
6:e högsta bland de 207 Mellersta 50 procent
234
kommuner gjorde samma
Sämsta 25 procent
mätning
=
Ludvika var bland bästa fjärdedelen

Sida 10

2020-02-20

KKiK 16
2019

25 %

50 %

25 %

EXEMPEL GYMNASIESKOLAN 2019
Andel elever med examen inom 4 år, kommunala skolor, (%)

84 % =
6:e bäst av 207
kommuner

Ludvika

De 25%
sämsta
kommunerna
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De 50% av
kommunerna i
mitten

KKiK 17
2019

De 25%
bästa
kommunerna

Ludvikas resultat i KKiK 2019
Alla
42 mått
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Ludvikas resultat i KKiK 2019
Barn och
unga
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Stöd och
omsorg

KKiK 19
2019

Samhälle och
miljö

Barn och unga, Ludvikas resultat KKiK 2019
Barn och
unga
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Barn och unga, Ludvikas resultat KKiK 2019
Plats på förskola på önskat datum. Andel barn

11 %

2019

Väntetid

2018

Resurs

148 168 kr

2018

Resurs

Nationella prov åk 3. Andel elever som klarat alla delprov för ämnesproven i SV och Sv2

78 %

2019

Resultat

Betyg matematik åk 6. Andel elever med godkänt betyg i matematik

87 %

2019

Resultat

Betyg åk 9. Andel elever med betyg som ger behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, kommunala skolor

86 %

2019

Resultat

Betyg åk 9. Andel elever med betyg som ger behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun

85 %

2019

Resultat

Nöjda elever i åk 9. Andel som är nöjda med sin skola

64 %

2018

Upplevd kvalitet

108 787 kr

2018

Resurs

Examen gymnasiet. Andel elever med examen inom 4 år, kommunala skolor

84 %

2019

Resultat

Examen gymnasiet. Andel elever med examen inom 4 år, hemkommun

76 %

2019

Resultat

133 619 kr

2018

Resurs

Aktiviteter för barn och unga på bibliotek. Antal per 1.000 invånare 0-20 år

47 st

2018

Utbud

Deltagartillfällen i idrottsföreningar för barn och unga. Antal per invånare 7-20 år

28 st

2018

Utbud

Elevplatser i musik- eller kulturskola. Antal per invånare 7-15 år

50 %

2018

Utbud

Personal i förskolan. I förhållande till antal inskrivna barn

5 barn/åa

Kostnad förskola. Kr/inskrivet barn

Kostnad grundskola F-9. Kr/elev hemkommun

Kostnad gymnasieskola. Kr/elev hemkommun
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Stöd och omsorg, Ludvikas resultat KKiK 2019
Stöd och
omsorg
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Stöd och omsorg, Ludvikas resultat KKiK 2019
Brukarnöjdhet IFO. Andel som tycker de har fått en förbättrad situation efter kontakt med IFO

82 %

2019

Upplevd kvalitet

Socialtjänst. Andel personer som ett år efter avslutat försörjningsstöd som inte längre har stöd

68 %

2019

Resultat

Handläggningstid försörjningsstöd. Från första tillfället för ansökan till beslut (nybesök)

16 dagar

2019

Väntetid

2018

Resurs

Kostnad IFO. Kr/invånare

6 296 kr

Väntetid LSS-boende. Från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum

− dagar

Väntetid

Brukarbedömning LSS gruppbostad. Andel som alltid trivs hemma

75 %

2019

Upplevd kvalitet

Brukarbedömning LSS daglig verksamhet. Andel som får bestämma om viktiga saker

83 %

2019

Upplevd kvalitet

6 956 kr

2018

Resurs

Kostnad funktionsnedsättning (kommunens kostnad). Kr/invånare
Väntetid äldreomsorg särskilt boende. Från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum

14 dagar

2019

Väntetid

Personalkontinuitet äldreomsorgens hemtjänst. Antal olika personal under 14 dagar

18 personer

2019

Resultat

Kvalitetsaspekter äldreomsorg särskilt boende. Andel av maxpoäng

40 %

2019

Utbud

Brukarnöjdhet äldreomsorgens särskilda boende. Andel som är nöjda som helhet

82 %

2019

Upplevd kvalitet

Brukarnöjdhet äldreomsorgens hemtjänst. Andel som är nöjda som helhet

87 %

2019

Upplevd kvalitet

238 165 kr

2018

Resurs

Kostnad äldreomorg. Kr/invånare 80+ år
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Samhälle och miljö, Ludvikas resultat KKiK 2019
Samhälle
och miljö
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Samhälle och miljö, Ludvikas resultat KKiK 2019
Svarstid mejl. Andel som får svar inom två dagar

− %

Väntetid

Svarstid telefon. Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga

− %

Väntetid

Bemötande telefon. Andel som upplever ett gott bemötande

− %

Upplevd kvalitet

Möjlighet för invånarna att delta i kommunens utveckling . Andel av maxpoäng

− %

Utbud

Kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Andel som efter avslut börjat arbeta/studera

30 %

2018

Resultat

SFI. Andel av nybörjare två år tidigare som klarat minst två kurser

63 %

2018

Resultat

Etableringsuppdraget/nyanlända . Andel som 90 dagar efter avslut börjat arbeta/studera

30 %

2018

Resultat

Företagens betyg på kommunens service. Betyg på myndighetsutövningen (0-100)

75 av 100

2018

Upplevd kvalitet

Handläggningstid bygglov. Från inkommen ansökan till beslut (median), nybyggnad av en- och tvåbostadshus
Handläggningstid bygglov. Från när ansökan betraktas som fullständig till beslut (median), nybyggnad av en- och

44 dagar

2018

Väntetid

13 dagar

2018

Väntetid

519 kg

2018

Resultat

Förekomst av miljöbilar. Andel i kommunen och bolagen (personbilar+lätta lastbilar)

12 %

2019

Resultat

Förekomst av ekologiska livsmedel . Andel i kommunorganisationens verksamheter

41 %

2018

Resultat

tvåbostadshus

Insamlat hushållavfall. Kg/justerat invånarantal
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Koppling mellan KKiK och vår målstyrning
Ludvika kommun använder 2 mått från
KKIK 2019 i KF:s målstyrning 2019
1. Företagens betyg på kommunens service
2. Andel ekologiska livsmedel

Ytterligare mått används i nämndernas/
förvaltningarnas verksamhetsutveckling

Sida 20
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KKIK 26
2018

Kontakt:
Mikael Müller, verksamhetscontroller vid kommunstyrelsens
förvaltning
0240-860 49
mikael.muller@ludvika.se
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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommunspecifik rapport 2019

Ludvika kommun
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Ludvika kommun

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet?
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget
omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat
med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta
nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
Följande vägledande principer definierar KKiK:
KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus
KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna
Nyckeltalens antal ska vara begränsat
Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av lokalsamhället
Nyckeltalen ska vara jämförbara
Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas.

Hur kan du använda rapporten?
I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2019 beror det
troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in.
För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt
landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst
resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av
kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en
översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå.
Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra
kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare
med. För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader
mellan kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer!
Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att
rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och
medborgare i din kommun.
Lycka till önskar projektledningen för KKiK
Leif Eldås, SKR
Hanna Lundborg, SKR
Maria Price, RKA
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Ludvika kommun

Barn och unga
2017

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

2018

2019

32

13

4.9

5.0

142 525

148 168

76

79

78

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

84.5

86.8

86.5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

76.3

82.1

85.6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

76.8

81.4

84.6

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

11

64.4
105 177

108 787

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

83.0

83.0

83.9

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

70.5

75.2

76.4

131 316

133 619

51.0

46.6

29
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Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner

34

50

25 %
50 %
bästa mittersta

25 %
sämsta

Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns en sjunkande trend. Det är en lägre andel som får plats på
önskat datum 2019 än tidigare år. Medel för deltagande kommuner är 59 procent (2019). För tio år sedan var det
79 procent. Då var antalet svarande kommuner ungefär hälften så många som dagens 183, och en tredjedel
svarade 100 procent, det vill säga att alla sökande fick plats på önskat datum. Detta återspeglar troligen den
utveckling av verksamhetssystem som skett där dessa uppgifter idag hämtas från digitala system medan det för tio
år sedan ofta uppskattades eller beräknades manuellt. Samtidigt finns många kommuner idag som låter
garantitiden för plats på förskola vara ambitionsnivån, och därmed inte strävar efter att förkorta tiden ytterligare.
Detta kan också leda till att andel som får plats på önskat datum minskar.
Skolresultaten varierar mycket mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst könsskillnad på riksnivå
syns i årskurs 3, andel som fått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk.
Barn och ungas deltagande i kultur och fritid varierar stort. Deltagartillfällen i idrottsföreningar varierar mellan 4
och 64 tillfällen per invånare 7-20 år. Här ser vi också en skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller medelvärden,
rikssnittet för pojkar är 37 och för flickor 27. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek varierar också
mycket. Antal tillfällen per 1000 invånare mellan 0 och 20 år är mellan 0 och nästan 300 i en jämförelse mellan alla
kommuner.
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Ludvika kommun
Stöd och omsorg
2017

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

2018
72

2019
83

82

72

68

22

23

16

5 207

6 296

70

74

75

67

84

83

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB,
kr/inv

6 594

6 956

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde

21

12

14

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde

18

18

18

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende
enl. LSS § 9.9, medelvärde
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

40

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

89

89

82

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

90

89

87

216 036

238 165

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner

25 %
50 %
bästa mittersta

25 %
sämsta

Resultaten från brukarbedömningarna har i princip legat oförändrade de senaste fyra åren, sett till dess
medelvärden, med generellt höga medelvärden. Skillnaderna mellan könen är marginella, men en svag tendens
att kvinnor är mindre nöjda inom LSS-området finns.
Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har också legat i princip oförändrad senaste, med ett medelvärde på 15
dagar (2019). Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från två dagar upp till 57 dagar.
Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller
medelvärde, vilket är en negativ utveckling. Man kan fråga sig hur brukare och närstående påverkas av långa
väntetider? Innebär det dessutom ett större behov och konsumtion av hemtjänst, korttidsboende, öppen- och
slutenvård under väntetidsperioden? Medelvärdet för väntetid till särskilt boende är 67 dagar (en ökning med i
snitt 13 dagar sedan 2018) och för LSS-boende 156 dagar. Spridningen mellan kommuner är stor. Exempelvis vad
gäller väntetid för LSS-boende skiljer det sig mellan 4 och 543 dagar.
Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen hemtjänst ligger stabilt över de senaste åren men har
under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer, från 13 till 16. Spridningen mellan kommuner sträcker sig från
7 personer till 25 personer.
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Ludvika kommun
Samhälle och miljö
2017

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

2018

2019

-

-

-

-

-

-

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studera, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

44

30

64

63

22

30

76

75

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner

44

-

13

-

497

519

17.2

17.3

39

41

25 %
50 %
bästa mittersta

11.8

25 %
sämsta

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande fortsätter vara starka. Medelvärdet för svar på e-post inom ett
dygn är 84 procent, en ökning med 4 procentenheter sedan föregående år. Trenden för svar på en enkel fråga per
telefon har varit uppåtgående sedan 2013. Däremot är spridningen är stor mellan kommunerna, från 27 till 94
procent.
Det återinförda nyckeltalet Delaktighetsindex visar också på en stor spridning mellan kommunerna där 93 procent
av maxvärde är högsta värde och 19 procent lägst.
Medelvärdet för resultatet vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet är 37 procent, rikssnittet för SFInyckeltalet är 43 procent och för nyckeltalet om etableringsuppdraget är rikssnittet 45 procent. Flertalet
Norrlandskommuner framträder med goda resultat. Kvinnor klarar i högre grad än män SFI medan män i betydligt
högra grad är kvinnor kommer ut i studier eller arbete efter etableringsuppdraget.
Resultatet för det nya nyckeltalet om handläggningstid för bygglov från inkommen ansökan till beviljat bygglov
visar på en mediantid för inrapporterande kommuner på 48 dagar, men med sen spridning från 1 till 189 dagar.
Från komplett ansökan till beviljat bygglov är mediantiden 10 dagar med en spridning från 1 till 84 dagar.
Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend för total mängd insamlat hushållsavfall,
vilket är positivt. Andelen miljöbilar i den egna organisationen varierar mellan någon enstaka procent upp till 83
procent. Medelvärdet har en svagt vikande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad miljöbilsdefinition.
Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 30
procent, men med en spridning från 3 procent till hela 82 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i
södra Sverige och främst i storstadsområden.
4
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Kommunstyrelsens förvaltning
Mikael Müller, 0240-860 49
mikael.muller@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning
av 2019 års planer för intern kontroll
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndernas och bolagens inkomna
uppföljningar av 2019 års planer för intern kontroll.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
Samtliga nämnder och berörda bolag har kommit in med sina uppföljningar.
I några fall visar den utförda kontrollen att det inte finns några omfattande
anmärkningar vad gäller de kommungemensamma kontrollpunkterna, men
särskilt beträffande redovisning av representation finns överlag allmänt
förekommande brister. En annan brist hos flera nämnder är att inköp av varor
och tjänster i förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som
kommunen inte har avtal med.
I de fall uppföljningarna pekar på brister har flera av de berörda nämnderna
antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller angivit vilka åtgärder som
kommer vidtas. För att åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen behövs också kommungemensamma åtgärder, med
utgångspunkten att det ska vara lätt att göra rätt. Vad gäller representation bör
exempelvis det berörda styrdokumentet uppdateras och förtydligas. Vad gäller
leverantörstrohet har det redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera
kommunövergripande åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra
inköpsprocessen.
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Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som
ska göra vad
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.
Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så
att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Systematisk uppföljning är en viktig del av den interna kontrollen. I den mån
uppföljningen pekar på allvarliga fel och brister ska fokus vara att aktivt åtgärda,
förbättra och utveckla.
Kommunstyrelsens övergripande plan
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 fastställde kommunstyrelsen en
plan för kommunövergripande intern kontroll år 2019, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Nämndernas och bolagens planer
Varje nämnd och berört bolag har också antagit en egen plan för intern kontroll
år 2020. Dessa planer anger hur de kommungemensamma kontrollpunkterna
ska följas upp. Vidare omfattar de särskilda nämnds- respektive bolagsspecifika
kontrollpunkter som också ska följas upp.
Resultatet av nämndernas och bolagens uppföljning
Senast 31 januari 2020 skulle nämnderna och de helägda bolagen till
kommunstyrelsen ha rapporterat sina uppföljningar av 2019 års
kontrollpunkter.
Uppföljningar har kommit in från följande nämnder och bolag:
– Kommunstyrelsen
– Kultur- och fritidsnämnden
– Myndighetsnämnden miljö och bygg
– Samhällsbyggnadsnämnden
– Social- och utbildningsnämnden
– Vård- och omsorgsnämnden
34
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– Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
– Ludvika kommunfastigheter AB
I några fall visar nämndernas och bolagens utförda kontroll att det inte finns
några omfattande anmärkningar vad gäller de kommungemensamma
kontrollpunkterna, men särskilt beträffande redovisning av representation finns
överlag allmänt förekommande brister.
Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:
1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp
över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Kommunen eftersträvar givetvis för en mycket hög grad av leverantörstrohet,
även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig att nå. Det
finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det inte är
ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med en
leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske över
beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.
Av periodens totalt nära 34 000 undersökta inköp i nämnder och helägda bolag
gjordes 86 procent utan anmärkning. Bland inköpen med anmärkning finns
störst brister i form av att inköp har gjort från leverantörer som kommunen
inte har avtal med.
Leverantörstrohet. Inköp utan anmärkning, jan−juni 2019

Det är positivt att leverantörstroheten har förbättrats under den undersökta
perioden, och att den därefter även har ökat ytterligare under andra halvåret
2019.
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Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället
Av periodens totalt cirka 200 undersökta fakturor i nämnder och helägda bolag
redovisades 17 procent utan anmärkning. Bland fakturorna med anmärkning
finns störst brister vad gäller dokumentation av deltagare samt anledning till
representationen.
Representation. Fakturor som redovisats utan anmärkning, jan−maj 2019

Kommungemensamma förbättringsåtgärder
I de fall uppföljningen pekar på brister har flera nämnder antingen redan
vidtagit förbättringsåtgärder eller angivit vilka förbättringsåtgärder som kommer
vidtas under 2020.
Kommunstaben bedömer att det behövs kompletterande
kommungemensamma åtgärder för att åstadkomma likvärdiga förbättringar i
hela organisationen, med utgångspunkten att det ska vara lätt för medarbetarna
att göra rätt.
Leverantörstrohet
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det skett ett omfattande
arbete och redan påbörjats eller vidtagits flera kommunövergripande åtgärder
för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen.
– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.
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– Ett nytt styrande dokument i form av en inköpsriktlinje antogs av
kommunstyrelsen i januari 2020. Riktlinjen syftar till att trygga att varor,
tjänster och entreprenader köps från rätt leverantör och med rätt
kvalitet till rätt kostnad. Kommunstyrelsens förvaltning har också tagit
fram en inköpsrutin som ska underlätta för kommunens anställda att
göra rätt vid inköp.
– E-handel utvecklas, vilket kommer styra inköpen till de varor och
tjänster som kommunen har avtal på.
– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
kommer införas under 2020. Med stödet kommer hela organisationen
på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande kunna följa upp och
granska inköp och leverantörstrohet.
Kommunstaben bedömer att det för närvarande inte finns behov av ytterligare
kommungemensamma åtgärder.
Redovisning av representation
Kommunstaben bedömer att de rapporterade bristerna är så allmänt
förekommande att det utöver nämndernas och bolagens åtgärder behövs
kompletterande kommungemensamma insatser.
– Det berörda styrdokumentet ”Regler för redovisning av representation”
bör uppdateras och då bland annat tydliggöra vid vilka situationer
representation kan vara aktuellt och att representation alltid ska ske med
omdöme och måttfullhet.
– Det kan också behövas klara instruktioner som anger hur man vid
konteringen i ekonomisystemet ska dokumentera varför ett visst möte
eller dylikt ska redovisas som representation samt hur deltagarna ska
styrkas.
– Kommunstyrelsens förvaltning bör se över hur informationen om
representation på intranätet Insidan kan lyftas fram och presenteras på
ett tydligare vis.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikael Müller
Verksamhetscontroller

Bilagor
1. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2019
2. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2019
3. Myndighetsnämnden miljö och byggs uppföljning av plan för intern
kontroll 2019
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4. Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2019
5. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll
2019
6. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2019
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan
för intern kontroll 2019
8. Ludvika kommunfastigheters uppföljning av plan för intern kontroll 2019

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag för kännedom
Kommunchefen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-21
Kommunstyrelsen

§7

Dnr 2019/589

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern
kontroll 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2019,
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 11 december 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag ska följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Kommunstyrelsen har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2019,
med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp:
1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR
2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete.
Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom
kommunstyrelsens verksamhet, främst i hur representation redovisas men
också i att inköp av varor och tjänster i betydande omfattning görs från
leverantörer som kommunen inte har avtal med. Som en kommunövergripande
förbättringsåtgärd föreslår kommunstyrelsens förvaltning att det berörda
styrdokumentet om redovisning av representation ska revideras, för att bland
annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan vara aktuellt och hur
dokumentationen av anledning och deltagare ska ske. För att stärka och
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen har det parallellt med den genomförda internkontrollen redan
vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder som väntas bidra till
en förbättrad leverantörstrohet. Förvaltningen föreslår att dessa
kommunövergripande åtgärder ska kompletteras med interna utbildningsinsatser.
Uppföljningen av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några
större anmärkningar. Dock finns en brist i arbetsmiljöarbetet genom att en
undersökt enhet varken har genomfört avsedd skyddsrond eller HLR-utbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2020 och beslutade enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet den 7 januari 2020 § 5.
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 7 januari 2020.
3. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 11 december 2019
4. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, 11 december 2019
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Personalenheten för kännedom
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2
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Kommunstyrelsens förvaltning
Laila Dufström, 0240-866 84
laila.dufstrom@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll
2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2019,
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 11 december 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag ska följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Kommunstyrelsen har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2019,
med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp:
1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR
2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete.
Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom
kommunstyrelsens verksamhet, främst i hur representation redovisas men
också i att inköp av varor och tjänster i betydande omfattning görs från
leverantörer som kommunen inte har avtal med. Som en kommunövergripande
förbättringsåtgärd föreslår kommunstyrelsens förvaltning att det berörda
styrdokumentet om redovisning av representation ska revideras, för att bland
annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan vara aktuellt och hur
dokumentationen av anledning och deltagare ska ske. För att stärka och
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen har det parallellt med den genomförda internkontrollen redan
vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder som väntas bidra till
en förbättrad leverantörstrohet. Förvaltningen föreslår att dessa
kommunövergripande åtgärder ska kompletteras med interna utbildningsinsatser.
Uppföljningen av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några
större anmärkningar. Dock finns en brist i arbetsmiljöarbetet genom att en
undersökt enhet varken har genomfört avsedd skyddsrond eller HLR-utbildning.
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Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska
göra vad
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar,
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås
av en riskanalys.
Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer
ska föregås av en riskanalys.
Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter
2019
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 antog kommunstyrelsen en plan
för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
ska följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Kommunstyrelsens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter
2019
Vid sitt sammanträde 22 januari 2019 § 13 antog kommunstyrelsen en särskild
plan för intern kontroll år 2019, med två nämndspecifika kontrollpunkter:
1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR
2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete.
Resultatet av nämndens uppföljning av 2019 års kontrollpunkter
Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägst kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
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varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:
1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp
över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Kommunen eftersträvar givetvis en mycket hög grad av leverantörstrohet vid
inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig att
nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det inte
är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med en
leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske över
beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.
Av kommunstyrelsens omkring 2 100 undersökta inköp gjordes 72 procent utan
anmärkning, att jämföra med 83 procent totalt för alla nämnder. Bland
kommunstyrelsens inköp med anmärkning är den vanligaste bristen att inköp har
gjorts från leverantörer som kommunen inte har avtal med.
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det skett ett omfattande
arbete och redan vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder
för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga
förbättringar i hela organisationen.
– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.
– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje
arbetas fram under hösten 2019. Dokumenten ska bidra till en tydligare
ansvarsfördelning mellan olika roller samt en bättre avtalstrohet.
– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och
leverantörstrohet.
– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
införandet pågår under hösten 2019. Syftet med stödet är att hela
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet.
Dessa åtgärder föreslås ska kompletteras med interna utbildningsinsatser inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
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2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället
Av kommunstyrelsens drygt 40 undersökta fakturor redovisades 12 procent
(fem stycken) utan anmärkning, att jämföra med 18 procent totalt för alla
nämnder. Bland nämndens fakturor med anmärkning finns störst brister i form
av att det saknas dokumentation av deltagare. Ibland saknas även
dokumentation som gör det möjligt att i efterhand bedöma om mötet,
konferensen etc. ska ses som representation.
En önskvärd kommunövergripande insats är att det berörda styrdokumentet
revideras för att bland annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan
vara aktuellt och hur dokumentationen av anledning och deltagare ska ske. En
kompletterande insats är interna utbildningar inom förvaltningen.
Nämndens egna kontrollpunkter
I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några
anmärkningar. Det finns dock en brist i arbetsmiljöarbetet genom att en undersökt
enhet varken har genomfört skyddsrond eller HLR-utbildning som avsett.
Den berörda enheten har redan informerats om de insatser som ska genomföras i
arbetsmiljöarbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska
konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Laila Dufström
Stöd- och styrningschef

Bilagor
1. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 11 december
2019
2. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, 11 december 2019

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Personalenheten för kännedom
Akten
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LUDVIKA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

2019-12-11

Laila Dufström

Bilaga 1 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019
Kontrollpunkt

1

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från
de leverantörer kommunen har avtal med?

2 Redovisas representation enligt interna regler?

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

Nej

X

X

Sida 1 av 1
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Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

X

Av omkring 2 100 undersökta
inköp av KS gjordes 28 procent
med anmärkning. Vanligaste
bristen är att inköp har gjorts
från leverantörer som
kommunen inte har avtal med.

Det har redan vidtagits,
påbörjats resp. planeras flera
kommunövergripande åtgärder
som väntas bidra till en ökad
leverantörstrohet.
Dessa åtgärder föreslås ska
kompletteras med interna
utbildningsinsatser inom KSF.

X

Av KS 41 undersökta fakturor
fanns anmärkningar hos 36
stycken (88 procent). Vanligaste
bristen är att det saknas
dokumentation av deltagare.
Ibland saknas även dokumentation som gör det möjligt att i
efterhand bedöma om mötet,
konferensen etc. ska ses som
representation. Några fakturor
kunde i stället ha konterats som
utbildningskostnad.

Det berörda styrdokumentet om
redovisning av representation
bör revideras. Detta för att bland
annat tydliggöra vid vilka
situationer representation kan
vara aktuellt och hur
dokumentationen av anledning
och deltagare ska ske. En
kompletterande insats är interna
utbildningar inom KSF.

MA
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LUDVIKA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Laila Dufström

2019-12-11

Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika
kontrollpunkter för 2019
Kontrollpunkt

1 Uppfyllande av krav kopplade till GDPR

2

Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och
mäta arbetsmiljöarbete.

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

X

Nej

Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Av fyra undersökta enheter har
tre ingen anmärkning, eftersom
de har genomfört både
skyddrond och HLR-utbildning.
Däremot fanns brister hos en
enhet (IT-enheten) som varken
har genomfört skyddsrond eller
HLR-utbildning.

Den berörda enheten har redan
informerats om att skyddrond
och HLR-utbildning ska
genomföras.

MA

X

X

X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-28
Kultur- och fritidsnämnden

§7

Dnr 2018/70

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års
plan för intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 december 2019 från förvaltningen framgår att
kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
För kultur- och fritidsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:
3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?
5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt
förekommande brister. Kultur- och fritidsnämnden visar på brister i hur
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det
berörda styrdokumentet ska uppdateras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vad gäller leverantörstrohet har det parallellt med den genomförda
internkontrollen skett ett omfattande arbete och redan påbörjats, vidtagits
respektive planerats flera kommunövergripande åtgärder för att stärka och
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari
2020, § 7,
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18
december 2019.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Verksamhetschef kansli/kultur och ungdom
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se
Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kultur- och
fritidsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års
plan för intern kontroll.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
För kultur- och fritidsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:
3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?
5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt
förekommande brister. Kultur och fritidsnämnden visar på brister i hur
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det
berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det
parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och
redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande
åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma
likvärdiga förbättringar i hela organisationen.
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Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska
göra vad
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.
Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så
att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Systematisk uppföljning är en viktig del av den interna kontrollen. I den mån
uppföljningen pekar på allvarliga fel och brister ska fokus vara att aktivt åtgärda,
förbättra och utveckla.
Kommunstyrelsens övergripande plan
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 fastställde kommunstyrelsen en
plan för kommunövergripande intern kontroll år 2019, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Kultur- och fritidsnämnden planer
Den 11 december 2018 § fastställde kultur- och fritidsnämnden sin plan för år
2019 att följa upp:
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:
1. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
2. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom
verksamhetsområdena?
3. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Resultatet av nämndens uppföljning
Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
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varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:
1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp
över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Förvaltningen eftersträvar givetvis för en mycket hög grad av leverantörstrohet
vid inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig
att nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det
inte är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med
en leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske
över beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.
Av periodens (januari-juni) totalundersökning av inköp i Kultur- och
fritidsnämnden gjordes 59 % procent utan anmärkning. Bland inköpen med
anmärkning finns störst brister i form av att inköp har gjort från leverantörer
som kommunen inte har avtal med.
Leverantörstrohet. Inköp utan anmärkning, jan−juni 2019

Det är positivt att leverantörstroheten har förbättrats kraftigt för kultur- och
fritidsnämnden under den undersökta perioden, och att den därefter även har
ökat ytterligare under andra halvåret 2019.
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det också skett ett
omfattande arbete och redan påbörjats eller vidtagits flera
kommunövergripande åtgärder och inom förvaltningen för att stärka och
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen.
– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.
– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje
har arbetats fram väntas antas av kommunstyrelsen under 2020.
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Dokumenten ska bidra till en tydligare ansvarsfördelning mellan olika
roller samt en bättre avtalstrohet.
– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och
leverantörstrohet.
– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
kommer infördas under 2020. Syftet med stödet är att hela
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet.
För närvarande bedöms det inte finnas behov av ytterligare kommungemensamma eller förvaltningsövergripande åtgärder.
Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället
Av periodens 15 undersökta fakturor i kultur- och fritidsnämnden redovisades
13 stycken ha någon slags anmärkning. Bland dessa fakturor med anmärkning
finns brister vad gäller dokumentation av deltagare samt anledning till
representationen.
Representation. Fakturor som redovisats utan anmärkning, jan−maj 2019

De rapporterade bristerna kan bedömas vara så allmänt förekommande att det
utöver kultur- och fritidsnämndens egna åtgärder behövas kompletterande
kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga förbättringar i
hela organisationen.
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Finns rutiner för säkerhetsutrustning (nämndspecifik punkt 1)
Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur kemikalier ska hanteras på
sporthallen/badet. Rutinerna förvaras i pärm och säkerhetsutrustning finns till
hands.
På ABB arena och Vallen finns utrustning och instruktioner för hantering av ett
eventuellt ammoniakutsläpp.
Utbildning ges av personal för att hantera hjärtstartare på Sporthallen, ABB
arena, Vallen och Ljungåsen.
En förbättringsmöjlighet i arbetet med rutiner kring säkerhetsutrustning och
arbetsmiljö är att kultur- och fritidsverksamheterna använder sig av
Gatuportalen.se på samma sätt som Gata/park gör i förvaltningen. På detta sätt
kan säkerhetsarbetet med grönytor, röjning och arbete på väg förbättras.
Finns policy om rökförbud (nämndspecifik punkt 2)
Det var svårt att hitta en policy om rökförbud. Rökning och tobak berörs i
några styrdokument. I det systematiska säkerhetsarbetet finns regler om rökning
och där framgår det att rökning endast får ske på anvisad plats. I det alkoholoch drogpolitiska programmet för Ludvika kommun 2015-2018, som inte
längre är aktuell, framgår det att varje nämnd ska bedriva ett preventivt arbete
mot tobak. Det framgår även att kommunen har en viktig roll i att erbjuda
tobaksfria miljöer för att skydda individer att ofrivilligt exponeras. Problem
med rökning finns inom förvaltningen så det verkar som att reglerna inte
respekteras, eller om det saknas kunskap om policyn. Tobakslagen har även
förnyats vilket ökar kraven på hur och var rökning är tillåten inomhus och på
offentliga platser.
Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag)
internt (nämndspecifik punkt 3)
Det finns en fastslagen rutin gällande faktureringar daterad den 23 mars 2017
som styr hur faktureringen ska göras inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden.

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av planerna för intern kontroll föranleder inga ekonomiska
konsekvenser.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Tf Administrativ chef

Bilagor
1. Uppföljning av kommunövergripande kontorollpunkt1
2. Uppföljning av kommunövergripande kontrollpunkt 2
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur och ungdom/Kanslichef
Verksamhetschef Fritid och idrott
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lindqvist 0240-862 14
Asa.lindqvist@ludvika.se
Myndighetsnämnden miljö och bygg

Uppföljning av intern kontroll 2019 för Myndighetsnämnden
miljö och bygg
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnden miljö och bygg godkänner förvaltningens uppföljning av
2019 års plan för intern kontroll.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
För Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutades om följande
kontrollpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2019.
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:
3. Följs de lagstadgade handläggningstiderna som finns?
4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den inom verksamhetsområdena?
5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt
förekommande brister. Myndighetsnämnden visar på brister i hur
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har

Ludvika kommun
Postadress

771 82 Ludvika

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.ludvika.se

Organisationsnr

miljo.bygg@ludvika.se

Carlavägen 24
771 31 Ludvika
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avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det
berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det
parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och
redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande
åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma
likvärdiga förbättringar i hela organisationen.
Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.
Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så
att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Systematisk uppföljning är en viktig del av den interna kontrollen. I den mån
uppföljningen pekar på allvarliga fel och brister ska fokus vara att aktivt åtgärda,
förbättra och utveckla.
Kommunstyrelsens övergripande plan

Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 fastställde kommunstyrelsen en
plan för kommunövergripande intern kontroll år 2019, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Myndighetsnämnden miljö och byggs planer

Den 12 december 2018 fastställde Myndighetsnämnden miljö och bygg sin plan
för år 2019 att följa upp:
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:
1. Följs de lagstadgade handläggningstiderna som finns?
2. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den inom verksamhetsområdena?
3. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
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Resultatet av nämndens uppföljning

Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:
1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp
över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Förvaltningen eftersträvar givetvis för en mycket hög grad av leverantörstrohet
vid inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig
att nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det
inte är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med
en leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske
över beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.
Av periodens (januari-juni) totalundersökning av inköp inom
Myndighetsnämnden gjordes 53 % procent utan anmärkning. Bland inköpen
med anmärkning finns störst brister i form av att inköp har gjort från
leverantörer som kommunen inte har avtal med.
Leverantörstrohet. Inköp utan anmärkning, jan−juni 2019

Det är positivt att leverantörstroheten har förbättrats kraftigt för
myndighetsnämnden under den undersökta perioden, och att den därefter även
har ökat ytterligare under andra halvåret 2019.
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det också skett ett
omfattande arbete och redan påbörjats eller vidtagits flera
kommunövergripande åtgärder och inom förvaltningen för att stärka och
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kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen.
–

Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.

–

Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje
har arbetats fram och förväntas antas av kommunstyrelsen under 2020.
Dokumenten ska bidra till en tydligare ansvarsfördelning mellan olika
roller samt en bättre avtalstrohet.

–

E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och
leverantörstrohet.

–

Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
kommer införas under 2020. Syftet med stödet är att hela
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet.

För närvarande bedöms det inte finnas behov av ytterligare kommungemensamma eller förvaltningsövergripande åtgärder.
Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället
Av periodens 3 undersökta fakturor på totalt 8 280 kr i
samhällsbyggnadsnämnden redovisades samtliga ha någon slags anmärkning.
Bland dessa fakturor med anmärkning finns brister vad gäller dokumentation av
deltagare samt anledning till representationen.
Representation. Fakturor som redovisats utan anmärkning, jan−maj 2019
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De rapporterade bristerna kan bedömas vara så allmänt förekommande inom
kommunen att det utöver samhällsbyggnadsnämnden egna åtgärder behövas
kompletterande kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga
förbättringar i hela organisationen.
Följs de lagstadgade handläggningstiderna som finns? (nämndspecifik
punkt 1)
Tio stycken ärenden i ByggR respektive Ecos har kontrollerats.
Handläggningstiden för bygglov är tio veckor efter det att ärendet är komplett
och det klarade bygglovshandläggarna. För miljöärenden är handläggningstiden
sex veckor efter det att ärendet är komplett och i tre av dem överskreds tiden.
Finns policy om rökförbud (nämndspecifik punkt 2)
Det var svårt att hitta en policy om rökförbud. Rökning och tobak berörs i
några styrdokument. I det systematiska säkerhetsarbetet finns regler om rökning
och där framgår det att rökning endast får ske på anvisad plats. I det alkoholoch drogpolitiska programmet för Ludvika kommun 2015-2018, som inte
längre är aktuell, framgår det att varje nämnd ska bedriva ett preventivt arbete
mot tobak. Det framgår även att kommunen har en viktig roll i att erbjuda
tobaksfria miljöer för att skydda individer att ofrivilligt exponeras. Problem
med rökning finns inom förvaltningen så det verkar som att reglerna inte
respekteras, eller om det saknas kunskap om policyn. Tobakslagen har även
förnyats och höjt kraven på var och hur det är tillåtet med rökning i lokaler och
på allmän plats.
(se bilaga nummer 2)
Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag)
internt (nämndspecifik punkt 3)
Rutiner för hur beställningar och faktureringar ska ske internt finns inom
Verksamhetsområden miljö och bygg.
(se bilaga nummer 1)
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Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av planerna för intern kontroll föranleder inga ekonomiska
konsekvenser.

Åsa Lindqvist
Verksamhetschef bygg och miljö

Bilagor
1. Uppföljning rutiner interna faktureringar, daterad 26 augusti 2019
2. Uppföljning policy om rökförbud, daterad 9 augusti 2019
3. Kommunövergripande uppföljning punkt 1
4. Kommunövergripande uppföljning punkt 2

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Kanslichef
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-29
Samhällsbyggnadsnämnden

§3

Dnr 2018/1492

Uppföljning av intern kontroll 2019 för
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års
plan för intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
För samhällsbyggnadsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:
3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?
5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt
förekommande brister. Samhällsbyggnadsnämnden visar på brister i hur
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det
berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det
parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och
redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma
likvärdiga förbättringar i hela organisationen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2
januari 2020.
2. Uppföljning av interna faktureringar, daterad 26 augusti 2019.
3. Uppföljning policy om rökförbud, daterad 19 augusti 2019.
4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 4.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Enhetschefer
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019 för
samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års
plan för intern kontroll.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
För samhällsbyggnadsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:
3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?
5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt
förekommande brister. Samhällsbyggnadsnämnden visar på brister i hur
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det
berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det
parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och
redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande
åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma
likvärdiga förbättringar i hela organisationen.
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Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska
göra vad
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.
Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så
att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Systematisk uppföljning är en viktig del av den interna kontrollen. I den mån
uppföljningen pekar på allvarliga fel och brister ska fokus vara att aktivt åtgärda,
förbättra och utveckla.
Kommunstyrelsens övergripande plan
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 fastställde kommunstyrelsen en
plan för kommunövergripande intern kontroll år 2019, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
skulle följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal
med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?
Samhällsbyggnadsnämndens planer
Den 17 december 2018 fastställde samhällsbyggnadsnämnden sin plan för år
2019 att följa upp:
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:
1. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?
2. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom
verksamhetsområdena?
3. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?
Resultatet av nämndens uppföljning
Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:
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1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp
över direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Förvaltningen eftersträvar givetvis för en mycket hög grad av leverantörstrohet
vid inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig
att nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det
inte är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med
en leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske
över beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.
Av periodens (januari-juni) totalundersökning av inköp inom
samhällsbyggnadsnämnden gjordes 74 % procent utan anmärkning. Bland
inköpen med anmärkning finns störst brister i form av att inköp har gjort från
leverantörer som kommunen inte har avtal med.
Leverantörstrohet. Inköp utan anmärkning, jan−juni 2019

Det är positivt att leverantörstroheten har förbättrats kraftigt för
samhällsbyggnadsnämnden under den undersökta perioden, och att den
därefter även har ökat ytterligare under andra halvåret 2019.
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det också skett ett
omfattande arbete och redan påbörjats eller vidtagits flera
kommunövergripande åtgärder och inom förvaltningen för att stärka och
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen.
– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.
– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje
har arbetats fram väntas antas av kommunstyrelsen under 2020.
Dokumenten ska bidra till en tydligare ansvarsfördelning mellan olika
roller samt en bättre avtalstrohet.
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– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och
leverantörstrohet.
– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
kommer infördas under 2020. Syftet med stödet är att hela
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet.
För närvarande bedöms det inte finnas behov av ytterligare kommungemensamma eller förvaltningsövergripande åtgärder.
Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället
Av periodens 11 undersökta fakturor på totalt 956 kr i
samhällsbyggnadsnämnden redovisades samtliga ha någon slags anmärkning.
Bland dessa fakturor med anmärkning finns brister vad gäller dokumentation av
deltagare samt anledning till representationen.
Representation. Fakturor som redovisats utan anmärkning, jan−maj 2019

De rapporterade bristerna kan bedömas vara så allmänt förekommande inom
kommunen att det utöver samhällsbyggnadsnämnden egna åtgärder behövas
kompletterande kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga
förbättringar i hela organisationen.
Finns rutiner för säkerhetsutrustning (nämndspecifik punkt 1)
Rutiner för säkerhet och användande av säkerhetsutrustning säkerställs främst
genom användandet av Gatuportalen.se där ett flertal kommuner däribland
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SBN 2018/1492

Ludvika använder sig av och bidrar med säkerhetsrutiner i arbetet, bland annat
inom det skogliga arbetet, parkarbete och arbete på väg. Portalen är under
ständig utveckling och används även för att höja personalens kompetens inom
säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Rutinerna i gatuportalen bygger på utfärdade
AFS:ar och kompletteras genom rutiner i arbetsprocesserna av kommunerna
själva.
Finns policy om rökförbud (nämndspecifik punkt 2)
Det var svårt att hitta en policy om rökförbud. Rökning och tobak berörs i
några styrdokument. I det systematiska säkerhetsarbetet finns regler om rökning
och där framgår det att rökning endast får ske på anvisad plats. I det alkoholoch drogpolitiska programmet för Ludvika kommun 2015-2018, som inte
längre är aktuell, framgår det att varje nämnd ska bedriva ett preventivt arbete
mot tobak. Det framgår även att kommunen har en viktig roll i att erbjuda
tobaksfria miljöer för att skydda individer att ofrivilligt exponeras. Problem
med rökning finns inom förvaltningen så det verkar som att reglerna inte
respekteras, eller om det saknas kunskap om policyn. Tobakslagen har även
förnyats och höjt kraven på var och hur det är tillåtet med rökning i lokaler och
på allmän plats.
(se bilaga nummer 2)
Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag)
internt (nämndspecifik punkt 3)
Rutiner för hur beställningar och faktureringar ska ske internt finns inom
verksamhetsområdena gata/park och miljö och bygg. Verksamhetsområde
Planering har till största del inte sådan verksamhet att det sker interndebitering.
(se bilaga nummer 1)

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av planerna för intern kontroll föranleder inga ekonomiska
konsekvenser.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Kanslichef

Bilagor
1. Uppföljning rutiner interna faktureringar, daterad 26 augusti 2019
2. Uppföljning policy om rökförbud, daterad 9 augusti 2019
3. Kommunövergripande kontrollpunkt 1
4. Kommunövergripande kontrollpunkt 2

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Enhetschefer
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-11
Social- och utbildningsnämnden

§ 163

Dnr 2018/277 – 00

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019
Beslut
Social-och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern
kontroll 2019, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 23 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag ska följa upp.
Social-och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med 2 nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen
rapportera sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I flertalet fall visar social-och utbildningsförvaltningens uppföljning att det inte
finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.
Exempelvis finns brister i efterföljandet av frånvarorapportering och kontering
av representationsfakturor. För de konstaterade bristerna har förvaltningen
antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta
under 2020.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 27 november 2019, § 96.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019.
3. Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 23 oktober 2019.
4. Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden särskilda plan för intern
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, daterad 23 oktober
2019.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen, inklusive handlingar
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom, inklusive handlingar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunrevisorerna för kännedom, inklusive handlingar
Kanslichef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

SUN 2018/277 - 00

Social- och utbildningsförvaltningen
Barbro Forsberg Nystedt, 0240-866 36
barbro.nystedt@ludvika.se
Social-och utbildningsnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Social-och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern
kontroll 2019, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 23 oktober 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla
nämnder och helägda bolag ska följa upp.
Social-och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern
kontroll 2019, med 2 nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen
rapportera sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.
I flertalet fall visar Social-och utbildningsförvaltningens uppföljning att det inte
finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.
Exempelvis finns brister i efterföljandet av frånvarorapportering och kontering
av representationsfakturor. För de konstaterade bristerna har förvaltningen
antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta
under 2020.
Beskrivning av ärendet
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar,
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också att de av fullmäktige
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system,
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
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Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås
av en riskanalys.
Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer
ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma
kontrollpunkter 2019
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 antog kommunstyrelsen en plan
för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag
ska följa upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?
2. Redovisas representation enligt interna regler?

Social-och utbildningsnämndens särskilda plan med nämndspecifika
kontrollpunkter 2019
Vid sitt sammanträde den 12 december 2018 § 174 antog social- och
utbildningsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2019, med 2
nämndspecifika kontrollpunkter:
1. Uppföljning av ärenden lagda hos LKFAB
2. Uppföljning av anställdas frånvarorapportering

Resultatet av nämndens uppföljning av 2019 års kontrollpunkter
Senast 31 januari 2020 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin
uppföljning av 2019 års kontrollpunkter.
Leverantörstrohet
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av
varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för
samtliga inköp januari-juni 2019 och då avseende:
1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr år 2019 och där huvudregeln är att
ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp över
direktupphandlingsgränsen
2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
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Det finns situationer där inköp kan ske från andra än avtalsleverantörer och där
direktupphandling i undantagsfall kan ske över beloppsgränsen. En 100procentig leverantörstrohet är därför ett alltför högt ställt krav.

Av nämndens omkring 2278 undersökta inköp gjordes
68 procent utan anmärkning, att jämföra med 83 procent totalt
för nämnderna.
Redovisning av representation
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet.
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då
avseende:
1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid
representationstillfället

Av nämndens cirka 55 undersökta fakturor redovisades 13
procent utan anmärkning, att jämföra med 26 procent totalt för
nämnderna.
Rapport: brister och åtgärder
− Leverantörstrohet. Bland inköpen med anmärkning finns störst brister i
form av att inköp har gjorts från andra leverantörer än dem kommunen har
avtal med. Nya inköpsrutiner kommer att avhjälpa problemet; se nedan under
”Kommungemensamma åtgärder inom leverantörstrohet”.
− Redovisning av representation. Bland fakturorna med anmärkning finns
störst brister vad gäller dokumentation av deltagare och anledning.
Information om kontering av representationsfakturor har gått ut till
samtliga handläggare och chefer i förvaltningen och en uppföljning kommer
att göras under hösten. En mycket strikt hållning avseende
internrepresentation har antagits i hela förvaltningen. Se vidare under
”Kommungemensamma åtgärder inom representation”.
− Uppföljning av ärenden lagda till LKFAB. På vissa enheter fungerade
kommunikationen mellan parterna mindre bra och klagomål bl. a angående
tidsperspektiv på vissa arbeten förekom. Problemet är avhjälpt genom
införande av kvalitetsmöten mellan enheterna och representant för LKFAB,
vilket har förbättrat samarbetet och kundnöjdheten.
− Uppföljning av anställdas frånvarorapportering. När anställda inte
rapporterar sin frånvaro efter återgång i arbete, blir följden felaktiga
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löneutbetalningar och en extra arbetsbörda för handläggarna. För att
problemet ska tas på allvar ska, enligt beslut i förvaltningsledningsgruppen
och i facklig samverkan, problemet ses som en förseelse som ska föranleda
disciplinpåföljd enligt den av HR fastställda sk ”Sanktionstrappan”.
För de konstaterade bristerna har förvaltningen redan vidtagit ovan nämnda
förbättringsåtgärder.
Kommungemensamma åtgärder inom leverantörstrohet
Parallellt med den genomförda internkontrollen har det skett ett omfattande
arbete och redan vidtagits flera kommunövergripande åtgärder för att stärka
och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i
hela organisationen.
– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje förvaltning, med
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.
– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje
har arbetats fram/antogs av kommunstyrelsen i MÅNAD 20XX, som
ska bidra till en tydligare ansvarsfördelning mellan olika roller och en
bättre avtalstrohet.
– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och
leverantörstrohet.
– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och
infördes MÅNAD 20XX, för att hela organisationen på ett enhetligt,
enkelt och effektivt sätt löpande ska kunna följa upp och granska inköp
och leverantörstrohet.
Kommungemensamma åtgärder inom representation
Även vad gäller redovisningen av representation kan det behövas
kommungemensamma insatser för att åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela
organisationen.
En önskvärd insats är att det berörda styrdokumentet revideras och att det då
tydliggörs vid vilka situationer representation kan vara aktuellt och hur
dokumentationen av anledning och deltagare ska ske.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Lena Göransson
Kanslichef
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2019-11-19

Ludvika kommun

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Diarienummer

SUN 2018/277 - 00

Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden plan för intern
kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2019,
daterad 23 oktober 2019.
Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden särskilda plan för
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019,
daterad 23 oktober 2019.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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LUDVIKA KOMMUN
Social- och utbildningsförvaltningen
Barbro Forsberg Nystedt

2019-10-23

Bilaga 1 Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019
Kontrollpunkt

1

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från
de leverantörer kommunen har avtal med?

2 Redovisas representation enligt interna regler?

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

Nej

x

Anmärkning

MA
En mängd inköp har gjorts utanför
avtal; dock beror de flesta på
avsaknaden av ett avtal för
dagligvaror. I övrigt beror flera fall
på okunskap om att avtal har löpt
ut.

Information i ledningsgrupp, samt
på alla APT:er, om vilka riktlinjer
som gäller. Vidare har många avtal,
som kräver ny upphandling, satts
upp på UHC:s lista över
upphandlingar 2020. Nya riktlinjer
och rutiner väntas 2020.

De flesta avvikelserna gäller
deltagarnamn, en del
dokumentation och ett fåtal
kontering

Information om regler för kontering av
representationsfakturor har gått ut i
maj och september till samtliga chefer
och konterare. Information om
kommunens riktlinjer på Insidan, gick
ut i augusti till verksamhetscheferna.
Uppföljning under hösten 2019.
Uppstramning av internrepresenation i
hela förvaltningen. Revidering och
förtydligande av riktlinjerna är
föreslagna.

x

x

x
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Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Intern-kontroll-2019-SUN-uppföljning-av-plan-bilaga1

LUDVIKA KOMMUN
Social- coh utbildningsförvaltningen
Barbro Forsberg Nystedt

2019-10-23

Bilaga 2 Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2019
Kontrollpunkt

1 Uppföljning av ärenden lagda hos LKFAB.

2 Uppföljning av anställdas frånvarorapportering.

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

Nej

x

MA

x

x

Anmärkning

x

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Undersökning gjordes genom en
enkätförfrågan till samtliga
beställare. Varierande svar, de
flesta dock med gott betyg.

Särskilda kvalitetsmöten mellan
enheter och representant från
LKFAB har införts på de flesta
enheter avseende intern service
och städning, med gott resultat och
bättre samarbete som följd.

Undersökning gjordes genom en
enkätförfrågan till samtliga
handläggare i förvaltningen.
Resultatet visade att på vissa håll
är underlåtande av rapportering av
frånvaro ett stort problem.

I förvaltningsledningsgrupp och på
facklig samverkan, har beslut
tagits om att den s k
"Sanktionstrappan" ska gälla även
vid denna typ av misskötsamhet.

3

4
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2019-12-09

LUDVIKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen

Bilaga 1 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019

.JJliM Il

Kontrollpunkt

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från
1
de leverantörer kommunen har avtal med?

2

Redovisas representation enligt interna regler?

utförd

mmmmJ

Resultat

Anmärkning

� .:m
X

X

X

X
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Vidtagna/föreslagna
åtgärder

I

(190 av 2 670 fakturor) 7 %
fakturor med avvikelser
motsvarande 1,3 milj av totalt
9,2 milj. 93% leverantörstrohet.

Till upphandlingsplan och/eller
följa rutiner för
direktupphandlingar

I

21 av 34 fakturor med
anmärkning. 62%. Inköp har
skett internt Ludvika kommun
genom Marnäslidens cafe.
Konteringar ok. Fakturorna
saknar antingen och/eller
anledning och namn på de som
deltog på planeringsdagar och
chefsmöten etc. Nämnd och
utbildningar finns i protokoll och
Winlas.

Information till alla som
beslutsattesterar fakturor att om
anteckna/hänvisa i
ekonomisytemet. Säkerställa
rätt kontering.

Internkontroll• uppföljning kommungemensamma kontrollpunkter 2019

LUDVIKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen

2019-12-09

Bilaga 2 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2019
l¼J.!M Il
Kontrollpunkt

utförd

mlllll!Emj

Deltar alla kallade medarbetare i de obligatoriska
1
utbildningarna?

Hu rmånga nyanställda vikarier klarar inte kraven
2
för att få en medicinsk delegering?

Resultat

Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

X

Anmälda deltagare genomgår
inte utbildningen de kallats/
planerats in i schemat att gå

Få medarbetare att ta eget
ansvar ( ingår även i
handlingsplan för frisknärvaro)
Chefer säkerställa. Närvaro av
deltagare finns i systemet
Winlas, för uppföljning vid t ex
medarbetarsamtal

X

Mätningjuni månad. 122
personer varav 60 inte klarade
kraven. Språksvårigheter och ej
pålästa.

Införa förtest( webutbildning
med frågor och språkstöd) innan
själva utbildningstillfället.

�IDT.:.1

X

X

3

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-17
Gemensam nämnd för upphandling

§4

Dnr 2020/9

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019
Beslut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning av
plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställde i februari 2019 en
plan för intern kontroll 2019 med kommunspecifika och nämndspecifika
kontrollpunkter som ska följas upp.
Uppföljning visar att det inte finns några större anmärkningar.
Av det totala inköpta beloppet från externa leverantörer var leverantörstroheten
91 procent, att jämföra med 88 procent totalt för alla Ludvika kommuns
nämnder.
Beträffande punkten redovisning av representation fanns två anmärkningar
som avsåg fika i samband med arbetsplatsträff för medarbetarna på UhC.
En mindre försening noteras avseende HLR-utbildning.
Som en övrig kommentar kan nämnas att rutin (för kontinuerlig revidering) är
under framtagande för att hantera UhC:s upprättade registerförteckning GDPR.
Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar
om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, uppföljning av plan för intern kontroll 2019, daterad
den 11 februari 2020.
2. GNU internkontroll 2019 och uppföljning, daterad den 11 februari
2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut inkl. bilagor skickas till
Samverkande kommuner
Controller
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

GNU 2020/9 - 00

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
Anders.karlin@ludvika.se
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning av
plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställde i februari 2019 en
plan för intern kontroll 2019 med kommunspecifika och nämndspecifika
kontrollpunkter som ska följas upp.
Uppföljning visar att det inte finns några större anmärkningar.
Av det totala inköpta beloppet från externa leverantörer var leverantörstroheten
91 procent, att jämföra med 88 procent totalt för alla Ludvika kommuns
nämnder.
Beträffande punkten redovisning av representation fanns två anmärkningar
som avsåg fika i samband med arbetsplatsträff för medarbetarna på UhC.
En mindre försening noteras avseende HLR-utbildning.
Som en övrig kommentar kan nämnas att rutin (för kontinuerlig revidering) är
under framtagande för att hantera UhC:s upprättade registerförteckning GDPR.
Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av
GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar
om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter 2019
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Datum

2020-02-11

Ludvika kommun

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

92
4

Diarienummer

GNU 2020/

Sida

2(2)

LUDVIKA KOMMUN
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Anders Karlin

Bilaga

2020-02-11

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern
kontroll med kontrollpunkter för 2019

Kontrollpunkt

Uppfyllande av krav kopplat till GDPR.
1
(Nämndspecifik kontrollpunkt)

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

X

Nej

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

X

Löpande revidering och
framtagande av rutin för att hantera
UhC:s upprättade
registerförteckning GDPR.

HLR utbildning inbokad och
genomförd 12-13 februari 2020 för
samtliga medarbetare på UhC.
Ergonomirond inbokad i mars 2020
för samtliga medarbetare.

Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och
2 mäta arbetsmiljöarbete. (Nämndspecifik
kontrollpunkt).

X

X

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från
3 de leverantörer kommunen har avtal med?
(Kommunövergripande kontrollpunkt).

X

X

Redovisas representation enligt interna regler?
(Kommunövergripande kontrollpunkt)

X

X

4

MA

Anmärkning

Sida 1 av 2
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LUDVIKA KOMMUN
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Anders Karlin

Bilaga

2020-02-11

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av särskild plan för intern
kontroll med kontrollpunkter för 2019

Kontrollpunkt

Kontroll
utförd

Resultat

Ja

UA

Nej

Sida 2 av 2
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åtgärder
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Protokoll

Diarienummer

LH2020/

Dokumenttitel

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB
Dokumentdatum

Version

2020-02-05
Plats & tid

Köpmansgatan 2 konferensrum vån 2 kl 09:00 – 11:40

Närvarande
Styrelse:

Ingvar Henriksson (S) ordförande
Gaby Back (M) vice ordförande
Conny Bringås (V)
Anders Hellstrand (M)
Alexander Trygg (SD)
Magnus Pernils (S)
Sören Grandelius (S)

Arbetstagarrepresentanter:

Morteza Haidari, Vision

Övriga:

Ulf Rosenqvist
Bengt Andersson, lekmannarevisor
Hans Westergren
Lena Karlmats

§70 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE
Styrelsen beslutar utse Lena Karlmats som sekreterare och Sören Grandelius till att justera dagens
protokoll.

§71 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§72 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Ulf Rosenqvist går igenom protokollen från styrelsemötena den 20 november, 2 december samt
bolagsstämman 5 december 2019.
Styrelsen beslutar godkänna protokollen och lägger dessa till handlingarna.
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Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB

2020-02-05
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Version

§73 RAPPORTER
A. Hyresläget i Ludvika Kommunfastigheter AB
Ulf Rosenqvist redovisar vakansläget för lokaler och lägenheter per den 2020-01-01 bilaga 1-3 (H)
B. Finansiella rapporter
Hans Westergren redovisar finansiella rapporter från 2020-01-31, bilaga 4-5 (H)
C. Personalrapport
Hans Westergren redovisar sjuktalen samt antal anställda i koncernen per den 2019-12-31, bilaga 6-7
D. Övriga rapporter
Ulf Rosenqvist redovisar övriga rapporter.
 Pågående fastighetsaffärer, bilaga 8 (H)
 Beslutspunkter/Bevakningslista, bilaga 9
 Lekmannarevisionens granskning, bilaga 10-11
 Samrådsmöte med Miljö- och Byggnadsnämnden angående Stora Brunnsvik
 Fastighetsöverföring från Ludvika kommun, etapp 2
Styrelsen beslutar godkänna och noterar samtliga rapporter (A-D) till protokollet.

§74 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2019 (EXKL SKATT)
Hans Westergren redovisar preliminärt bokslut 2019 för Ludvika Kommunfastigheter AB, Stora
Brunnsvik AB samt Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB, bilaga 12-14 (H)
Styrelsen beslutar godkänna och noterar preliminära boksluten till protokollet.

§75 INTERNKONTROLL 2019, 2020
Hans Westergren redovisar internkontroll 2019, gällande leverantörstrohet, representation, rutiner för
system/ekonomi, arvoden för politiker. Plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020,
uppföljning på fakturering, övriga punkter läggs till nästa styrelsemöte, bilaga 15
Styrelsen beslutar godkänna internkontroll 2019 och lägger detta till handlingarna.
Internkontroll 2020 behandlas på nästa styrelsemöte den 11 mars för antagande av styrelsen, bilaga 16.

§76 STYRELSENS ARBETSORDNING
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till nytt dokument gällande styrelsens arbetsordning, bilaga 17.
Styrelsen beslutar att behandla arbetsordningen vidare vid nästa styrelsemöte 2020-03-11.

§77 VD-INSTRUKTION
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till ny VD-instruktionen, bilaga 18.
Styrelsen beslutar att behandla VD-instruktionen vidare vid nästa styrelsemöte 2020-03-11.
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§78 RAPPORTINSTRUKTION
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till rapportinstruktion, bilaga 19.
Styrelsen beslutar att behandla rapportinstruktionen vidare vid nästa styrelsemöte 2020-03-11.

§79 REMISS: GRÖNYTOR ÄLDREBOENDEN
Ulf Rosenqvist informerar om remiss gällande grönytor äldreboenden, bilaga 20.
Styrelsen ger VD i uppdrag att svara på remissen och redovisa detta på nästa styrelsemöte 2020-03-11

§80 REMISS: GRÖNYTOR ÖVRIGT
Ulf Rosenqvist informerar om remiss gällande grönytor övrigt, bilaga 21.
Styrelsen ger VD i uppdrag att svara på remissen och redovisa detta på nästa styrelsemöte 2020 -03-11

§81 REMISS: DAGVATTENSTRATEGI
Ulf Rosenqvist informerar om remiss gällande dagvattenstrategi, bilaga 22.
Styrelsen ger VD i uppdrag att svara på remissen och redovisa detta på nästa styrelsemöte 2020 -03-11

§82 KONTROLL AV ENTREPRENÖRER
Ordförande initierar frågan om ökad frekvens gällande genomgående entreprenadkontroll av pågående
och/eller avslutade projekt. Kontrollen avser fakturor (volym, pris, rabatter mm), avtal, ändrings - och
tilläggsarbeten, tidssedlar/dagböcker mm. Styrelsen önskar därvid återrapportering av minst två av dessa
kontrollerade entreprenader/projekt.
Styrelsen beslutar genomföra en ökad kontroll av entreprenader/projekt och att två av dessa
återrapporteras i sin helhet till styrelsen.

§83 ÖVRIGT
Inga övriga frågor.

§84 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Onsdagen den 11 mars 2020 kl 09.00 Köpmansgatan 2.

Vid Protokollet

Justeras

Lena Karlmats

Ingvar Henriksson

Sören Grandelius
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Internkontroll kommunens kontrollpunkter - 2019
Skapad av

Tillhörighet

Version

Hans Westergren

Administrativa avdelningen

[1.0]

Antaget av

Dokumentdatum

2016-06-16

RUTINER/SYSTEM

TIDSPERIOD /

METODIK

ANSVARIG

SLUTTID

FREKVENS
Första halvåret

Stickprov

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster
från de leverantörer kommunen har avtal
med?

Ulf Rosenqvist

2019-06-30

Ulf Rosenqvist

2019-06-30

Ulf Rosenqvist

2019-12-31

Se bifogat stapeldiagram
Första halvåret

Totalkontroll

Redovisas representation enligt interna
regler?

Se bifogat stapeldiagram
Hela året

Totalkontroll
Svar ja
Underlag redovisas på styrelsemötet

Redovisas politikers underlag för ersättning
på ett korrekt sätt?

1 (1)
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Totalt 86%

88%

81%

80%

60%

93%

74%

72%
59%

68%

53%

40%

20%

0%

KFN

KS exkl GNU

MMB

SBN

SUN
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VON

GNU

LudvikaHem

LKFAB

Intern kontroll 2019. Representation
100%

Redovisas representation enligt interna regler?
Andel fakturor utan avvikelser, jan−maj 2019

80%
60%

50%
38%

40%
20%

0%

13%

KFN

13%

12%

KS exkl GNU

Intern-kontroll-2019-uppföljning-av-representation 2020-01-29

15%

0%

0%

MMB

SBN

SUN

Figur andel fakturor jan-ma (2

100
6

VON

GNU

LudvikaHem

17%
10%

LKFAB

Totalt

Mikael Müller, KS stab, Ludvika kommun
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Internkontroll - 2019

RUTINER/SYSTEM

Skapad av

Tillhörighet

Version

Gunilla Hultin

Administrativa avdelningen

[1.0]

Antaget av

Dokumentdatum

Hans Westergren

2016-06-16

TIDSPERIOD /

METODIK

ANSVARIG

SLUTTID

FREKVENS
EKONOMI
Digitala fakturor i enlighet med ny lagstiftning

Kontrolleras 2019-09-30

Stickprov Redovisas på styrelsemötet

Hans Westergren

2019-10-31

Prognossäkerhet

Kvartalsvis uppföljning

Totalkontroll Redovisas på styrelsemötet

Hans Westergren

2019-12-31
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-03-04

Diarienummer

KS 2020/92-04

Kommunstyrelsens förvaltning
Christer Karlsson, 0240-860 53
christer.karlsson2@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för investeringsredovisning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer daterade den 2 mars 2020. Riktlinjen ersätter
tidigare regel daterad den 20 oktober 2010.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för investeringsredovisning antogs den 20 oktober 2010.
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdaterat dokumentet utifrån gällande
lagstiftning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR). Vidare har förvaltningen bland annat förtydligat var ansvaret för olika
åtgärder såsom aktivering, nedskrivning och avyttring av anläggningstillgång
ligger. Den största förändringen i riktlinjen är ökningen av anskaffningsvärdet
för att investeringen ska kunna klassificeras som
anläggningstillgång/inventarier. Värdet höjs från ett halvt prisbasbelopp till två
prisbasbelopp, dvs. för 2020 från 23 650 kr till 94 600 kr.
I kommande förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns det ett
mål om att 80 % av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel.
En väg att nå detta är att minska totala investeringsvolymen. Investeringar av
mindre värde bör allt mer belasta driftbudgeten istället för att kostnaderna
skjuts framåt i tiden.

Ekonomiska konsekvenser
Mer inköp kommer att belasta driften och det kan skapa svårigheter till att börja
med. På längre sikt kommer det att ge positiva effekter på kommunens
avskrivningar och skapa finansiellt utrymme.
Jan Lindström
Kommunchef

Christer Karlsson
Redovisningschef

Bilagor
1. Riktlinjer för investeringsredovisning, daterad den 2 mars 2020.
2. Regler för investeringsredovisning, daterad den 20 oktober 2010.
Beslut inkl. bilaga skickas till
Ekonomienheten
Kommunens förvaltningar
Akten
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RIKTLINJE
Datum

Diarienummer

2020-03-02

KS 2020/92

Kommunstyrelsens förvaltning

Riktlinje för
investeringsredovisning

Dokumentnamn

Riktlinje för investeringsredovisning
Dokumentägare

Dokumenttyp

Riktlinje

Omfattning

Samtliga förvaltningar
och bolag

Dokumentansvarig

Publicering

Beslutad

Bör revideras senast

Beslutsinstans

Beslutade revideringar

Vad revideringen avsett

Diarienummer vid revideringen

[Skriv datum och §]

[Skriv text här]

[Skriv text här]

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunal författningssamling

Författningsstöd

[Skriv text här]
[Skriv datum här]

[Skriv datum här]

[Skriv text här]
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Datum

Ludvika kommun

Diarienummer

2020-03-02

KS 2020/92

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för
de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.
Dokumenttyp
Policy

Strategi

Riktlinjer

Regler

Definition
Anger
kommunens
förhållningssätt
till något.
Långsiktig och
övergripande.
Hjälper att göra
vägval och
prioriteringar.
Kan innehålla
mål och
uppdrag.
Innehåller
konkreta
beskrivningar
av vad som ska
göras och hur
det ska göras.

Beslutas av
Fullmäktige

Giltighet
Tillsvidare

Uppföljning
Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare

Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period

Ska vara
konkreta och
sätta tydliga
gränser.

Fullmäktige,
kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period.

Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
riktlinjen
upphör att
gälla
Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
reglerna
upphör att
gälla

Riktlinje för investeringsredovisning
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KS 2020/92

Innehållsförteckning
Styrdokumentstyper i Ludvika kommun .............................................2
1

Inledning ...........................................................................................4

2

Definitioner .......................................................................................4
2.1 Anläggningstillgång ........................................................................................4
2.2 Inventarier.......................................................................................................5
2.2.1 Utbyte av inventarier ...................................................................................6

3

Redovisning ......................................................................................6
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.3
3.4

4

Anskaffningsvärde ..........................................................................................6
Tillkommande utgifter .................................................................................7
Utbyte av anläggningstillgång eller komponent ...........................................7
Komponentredovisning................................................................................7
Investeringsbidrag........................................................................................7
Reparationer och underhåll ..........................................................................7
Aktivering av anläggningstillgång ...................................................................8
Investering i annans fastighet..........................................................................8
Omprövning av nyttjandeperiod .....................................................................8

Kapitalkostnader .............................................................................8
4.1 Avskrivning .....................................................................................................8
4.1.1 Komponentavskrivning ................................................................................8
4.2 Internränta......................................................................................................9

5

Utrangering av anläggning/inventarie .........................................9

6

Nedskrivning av anläggningstillgång............................................9

7

Leasing............................................................................................10

8

Försäljning......................................................................................10

9

Exploatering ...................................................................................10

10 Upphandling ...................................................................................10
11 Investeringsbudget .......................................................................11
11.1
11.2
11.3
11.4

Investeringsramar..........................................................................................11
Utbetalningsplan ...........................................................................................11
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1

2020-03-02

Diarienummer

KS 2020/92

Inledning

Anvisningarna avser redovisning av investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar och inventarier.
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en funktionell och effektiv hantering av
investeringar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande
redovisning. Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen, roll- och
ansvarsfördelningen samt hur redovisning av investeringar ska ske.
De allmänna reglerna vad gäller anläggningstillgångar framgår av lag om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 2018:597. Tillämpningen sker
med stöd av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
och då främst R3 ”Immateriella anläggningstillgångar” och R4 ”Materiella
anläggningstillgångar”.

2
2.1

Definitioner
Anläggningstillgång

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav. Med stadigvarande menas en period på minst tre år och i de flesta fall
betydligt längre än så. Anläggningstillgångar delas in i tre underkategorier,
immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och
finansiella anläggningstillgångar.
Investering

Med investering menas anskaffning eller
standardförbättring av tillgångar som är
avsedda att stadigvarande nyttjas i
verksamheten.

Materiell anläggningstillgång

är fysiska tillgångar som kommunen har
kontroll över och som ger ekonomiska
fördelar eller servicepotential i framtiden.
Exempel på materiella anläggningstillgångar:
 Mark
 Markanläggningar: markarbeten, parker,
vägar, gator, belysningsanläggningar,
parkeringsplatser, kaj, vatten– och
avloppsledningar, samt brunnar, källare
och tunnlar
 Byggnader, inte enbart hus utan andra
konstruktioner såsom exempelvis broar
 Maskiner, fordon och inventarier

Riktlinje för investeringsredovisning
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Ludvika kommun

2020-03-02
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KS 2020/92

Immateriell
anläggningstillgång

är icke-fysiska tillgångar med ett bestående
värde vars nyttjandeperiod anses vara högst
fem år. Rådet för kommunal redovisning gör
bedömningen att en längre nyttjandeperiod
kan förekomma, vilket därmed kan medföra
en längre avskrivningstid än fem år. Den
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska
fördelar, antingen i form av intäkter eller som
kostnadsbesparingar kan exempelvis vara
patent, nyttjanderätter, programvaror och
licenser.

Finansiella
anläggningstillgångar

är långsiktiga placeringar såsom aktier,
fordringar och värdepapper. Finansiella
tillgångar skrivs inte av.

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet för en materiell
anläggningstillgång utgörs av inköpspris och
kostnader för att få tillgången på plats och i
skick för att nyttjas för sitt ändamål. Se R4
”Materiella anläggningstillgångar”.

Komponentredovisning

Materiella anläggningstillgångar som består av
olika delar med betydande värde och där
delarnas livslängd avsevärt skiljer sig åt ska
komponentredovisas. Det innebär att
anläggningstillgångens olika delar redovisas
som separata enheter med olika
avskrivningstid.

För att ett inköp ska klassificeras som anläggningstillgång och därmed ingå i
investeringsredovisningen, krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst 3 år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst två prisbasbelopp exkl moms.

2.2

Inventarier

Inventarier som har kort varaktighet eller är av mindre värde kostnadsförs
direkt i samband med anskaffningen. Vid anskaffning av flera inventarier vid ett
och samma tillfälle, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det
samlade anskaffningsvärdet.
Ett naturligt samband kan exempelvis vara möbler i ett klassrum där bord och
stolar inte kommer upp i ett värde var för sig och man ser då rummet som ett
samband. Exempel på när en investering inte ses som ett naturligt samband är
att inköpen är gjorda vid flera tillfällen under året eller inte har en gemensam
placering/användning. Rådgör med ekonomienheten vid minsta tveksamhet.
Riktlinje för investeringsredovisning
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För att ett inköp ska klassificeras som inventarier och därmed ingå i
investeringsredovisningen, krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:
1. Inventarien är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav
2. Inventarien ska ha en bedömd livslängd på minst 3 år
3. Värdet på inventarien är minst två prisbasbelopp exkl moms.
2.2.1 Utbyte av inventarier
Löpande utbyte av inventarier ska kostnadsföras om beloppet understiger två
prisbasbelopp. Uppgår beloppet till minst två prisbasbelopp och
nyttjandeperioden överstiger 3 år redovisas utbytet som en investering. Finns
kvarvarande värde på utbytt inventarie ska restvärdet skrivas bort, kontakta
alltid ekonomienheten vid utbyte av inventarie.

3

Redovisning

Huvudregeln vid värdering av materiella anläggningstillgångar är att dessa vid
förvärvstillfället tas upp till anskaffningsvärdet på balansräkningen.

3.1

Anskaffningsvärde

Huvudregel vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till
belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Se även
RKR:s rekommendation R4 ”Materiella anläggningstillgångar”
I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver inköpspriset
exempelvis:








iordningställande av plats eller område för installationen,
leverans och hantering,
installation,
konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster,
eget projektarbete,
lagfart,
rivningsutgifter i samband med om-, ny- och tillbyggnad av byggnader och
tekniska anläggningar.

Exempel på kostnader som inte ska ingå
 administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om de inte är
direkt hänförbara till anskaffningen,
 kostnad för provkörning intrimning,
 andra löpande driftsförluster som uppstår i ett inledningsskede innan
anläggningen når planerad driftsnivå,
 utbildning,
 kostnader för evakueringslokal i samband med om- och tillbyggnad av
lokaler,
 kostnader för sanering av mark, finns undantag, se 3.1.5.
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3.1.1 Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för befintlig materiell anläggningstillgång ska läggas till
anskaffningsvärdet om det förbättrar tillgångens prestanda och/eller
servicepotential jämfört med anskaffningstillfället. Exempel på tillkommande
utgifter är om- och tillbyggnad av fastighet.
Utgifter för rep- och underhåll som syftar till att behålla eller återställa
tillgångens egenskaper som fanns vid anskaffningen ska redovisas som en
driftskostnad den period den uppkommer.
3.1.2 Utbyte av anläggningstillgång eller komponent
Om en investering ersätter en befintlig anläggningstillgång eller komponent ska
rapportering ske till ekonomiavdelningen. Ange i Hypergene om det är en
utbytesinvestering.
3.1.3 Komponentredovisning
Enligt RKR:s rekommendation ska kommuner från år 2014 tillämpa
komponentredovisning för sina materiella anläggningstillgångar.
I RKR:s rekommendation R4 ”Materiella anläggningstillgångar” framgår det att
materiella anläggningstillgångar som består av olika delar med betydande värde
och där delarnas livslängd avsevärt skiljer sig åt ska komponentredovisas. Det
innebär att anläggningstillgångens olika delar redovisas som separata enheter
med olika avskrivningstid.
3.1.4 Investeringsbidrag
Statliga investeringsbidrag ska redovisas som en fordran i form av en
förutbetald intäkt och ska intäktsföras under objektets nyttjandetid.
Investeringsbidraget ska alltså inte minska avskrivningsunderlaget, enligt
rekommendation från RKR R2.
Om anläggningen avyttras eller utrangeras innan den ekonomiska livslängden
kommit till ända ska restvärdet av investeringsbidraget påverka periodens
driftresultat. Om endast enstaka komponenter, som i stor utsträckning påverkar
anläggningens genomsnittliga livslängd, utrangeras eller avyttras ska
motsvarande del av investeringsbidraget intäktsföras.
3.1.5 Reparationer och underhåll
Utgifter för underhåll som är av akut karaktär och som syftar till att behålla eller
återställa tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period den
kommer (drift).
Huvudregeln är att utgifter för sanering av mark är en driftkostnad.
Saneringskostnaden kan dock räknas som en investering om saneringen görs i
samband med exploatering av mark.
För byggnader, större tekniska anläggningar samt gator som
komponentredovisas ska utbyte av komponenter redovisas som en
investeringsutgift. Eventuellt kvarvarande värde för den ersatta komponenten
ska redovisas som en driftskostnad.
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Aktivering av anläggningstillgång

När anläggningstillgången är klar och tagen i bruk, dvs att tillgången börjar
användas, ska projektet klarrapporteras av projektansvarig till
ekonomiavdelningen. Aktivering görs av ekonomiavdelningen månaden efter
att delprojekt/projekt klarrapporterats. När tillgången är aktiverad påbörjas
avskrivningen som fördelas över tillgångens nyttjandeperiod.
För att ett projekt ska kunna delaktiveras krävs att investeringen har olika
komponenter.

3.3

Investering i annans fastighet

Flertalet av kommunens verksamhet bedrivs i hyrda lokaler som de ibland
måste anpassa så att den är anpassad till verksamheten. I första hand ska detta
bekostas av fastighetsägaren som kommunen betalar i befintlig hyra eller med
ett eventuellt hyrestillägg.
Om kommunen gör investering i annan fastighet ska det aktiveras i
balansräkningen som förbättringsutgift på annans fastighet. Beslut om sådan
investering ska tas av kommunstyrelsen (KS).

3.4

Omprövning av nyttjandeperiod

Om en bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare
bedömningar ska avskrivningsperioden justeras efter beslut av förvaltningschef
i samråd med ekonomichef.

4

Kapitalkostnader

Kapitalkostnad avser i denna mening den kostnad som kommunen har i form
av ränta på lånat kapital, internränta vid självfinansiering och avskrivningar av
förbrukade medel.

4.1

Avskrivning

Avskrivningar används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång
över tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är att ge en rättvisande bild av
kommunens förbrukning för respektive redovisningsperiod. Avskrivningar av
anläggningstillgångar görs med en linjär avskrivning och efter en bedömning av
tillgångens nyttjandeperiod.
Avskrivningen ska göras från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att
första avskrivningen görs månaden efter det att anläggningstillgången tagits i
bruk. När investeringen är tagen i bruk är inte detsamma som att slutfakturan
kommit. Periodens avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Det görs aldrig några planenliga avskrivningar för mark eftersom sådan fast
egendom inte förbrukas och inte heller minskar i värde när den åldras.
4.1.1 Komponentavskrivning
Grundprincipen är att vid stora skillnader i avskrivningstider ska
anläggningstillgången delas upp på respektive komponent som sedan skrivs av
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separat. För att komponentredovisning ska tillämpas bör komponenten utgöra
> 5 % av den totala investeringen, dock lägst 100 tkr. Enskilda komponenter
understigande 100 tkr hanteras som restpost, restpost kan innehålla ett antal
olika komponenter. Utbyte av delar som ingår i restposten kostnadsförs som
underhåll.
Avskrivningarna ska avspegla hur tillgångars värde förbrukas och detta uppnår
man med denna metod. Komponenten ska i sin helhet vara utbytbar och inte
innehålla delar som måste delas från komponenten.

4.2

Internränta

Internräntan utgörs av SKRs årligen rekommenderade internränta för varje
enskilt år.
Internräntan speglar uteblivna ränteintäkter på eget kapital eller kostnaden för
de lån som kommunen finansierar sina investeringar med. Internräntan
beräknas från samma månad som investeringen är gjord, d v s den månad som
fakturan bokförs. Detta oavsett om investeringen har ett ianspråktagandedatum
eller inte.

5

Utrangering av anläggning/inventarie

När en materiell tillgång tagits ur bruk och bedöms sakna värde för
verksamheten ska den inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur kommunens anläggningsreskontra. Det i sin tur
innebär att det kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas
som en driftkostnad i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Vid utrangering av anläggningstillgång ska skriftligt underlag upprättas där det
framgår vilken tillgång som ska utrangeras och motiven till detta. Underlaget
skickas till ekonomienheten.

6

Nedskrivning av anläggningstillgång

Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar samt om värdet på en
anläggningstillgång varaktigt gått ned ska en engångsnedskrivning ske med det
belopp som kan anses nödvändigt. Ofta blir nedskrivning aktuell då beslut
fattas om nedläggning eller utrangering. En nedskrivning belastar resultatet som
en verksamhetskostnad.
Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av
följande kriterier vara uppfylld:
 Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgången.
 Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan
användas (eller används) för sitt ursprungliga ändamål.
 Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga
servicepotential.
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Skriftligt underlag ska upprättas där det framgår vilken tillgång som ska
nedskrivas och motiven till detta. Beslutas av förvaltningschef i samråd med
ekonomichef.
När en tillgång skrivits ned ska framtida avskrivningar anpassas så att det nya
redovisade värdet, efter avdrag för eventuellt restvärde, fördelas över tillgångens
återstående nyttjandeperiod

7

Leasing

Leasing är en alternativ form för finansiering av anläggningstillgångar.
Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i
kommunens finanspolicy. Tecknande av leasingavtal sker enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.

8

Försäljning

Innan försäljning sker ska ekonomienheten kontaktas.
Försäljning av anläggningstillgångar sker enligt kommunstyrelsens
delegationsordning. Vinst eller förlust vid avyttring redovisas i driften som
mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och det belopp som erhålls för
tillgången vid avyttring.

9

Exploatering

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I markexploateringsverksamheten ingår även att bygga och
iordningsställa kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem
m.m.
Exploateringsredovisning innebär att den mark som exploaterats för att säljas
ska redovisas som omsättningstillgång. Gator, gång- och cykelvägar och
grönområden m.m. som kommunen inte säljer ska däremot redovisas som
anläggningstillgångar.
Avseende saneringskostnader se avsnitt 3.1.5 Reparation och underhåll.

10 Upphandling
I upphandling av entreprenader ska där det så är möjligt ställas krav på
redovisning av kostnadsfördelning enligt Ludvika kommuns specifikation till
komponentindelning och avskrivningstider.
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11 Investeringsbudget
11.1 Investeringsramar
Varje nämnd och förvaltning erhåller en investeringsram och
budgetinstruktioner i samband med att Fullmäktige fastställer budget för det
kommande året.
Nämnds/förvaltnings investeringsplan med tillhörande beslutsunderlag
(gällande lagkrav, måluppfyllelse, andra skäl) ska överlämnas enligt
ekonomiavdelningens årliga tidplan till budgetberedningen behandling och
prioritering.
Budgetberedningens förslag läggs fram till kommunstyrelsen och fullmäktige i
samband med beslut om budget och flerårsplan.
I samband med beslut om investering tas även beslut om huruvida
kompensation för framtida kapitalkostnader samt övriga driftkostnader ska utgå
eller inte.

11.2 Utbetalningsplan
För projekt med en total investeringsbudget över 25 mnkr ska en
utbetalningsplan upprättas. Utbetalningsplanen ska visa utbetalningar per
projekt och månad under projekttiden. Vid förändring ska utbetalningsplanen
uppdateras. Utbetalningsplanen ska skickas in i god tid innan projektstart till
ekonomienheten.

11.3 Överföring investeringsmedel
Enligt reglementet för ekonomistyrning lämnas önskemål om över- och
underskottshantering och detta beslut tas av fullmäktige.

11.4 Ansvar och roller
Förvaltningschef
Förvaltningschef har budgetansvar för de investeringsramar som fullmäktige
tilldelat respektive nämnd/förvaltning.
Förvaltningschef ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens
utgifts- och inkomstutveckling samt tidplaner. Om förvaltningschef finner att
budgeten för ett investeringsprojekt kommer att bli otillräcklig eller att
betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande kan befaras,
ska förhållandet snarast anmälas till nämnden/kommunstyrelsen. Anmälan ska
åtföljas av redovisning av de omständigheter som föreligger samt förslag till
lämpliga åtgärder.
Nämnd
Det åligger nämnderna att, efter granskning av förvaltningschefs redovisning
och prognoser, besluta vilka åtgärder som bör vidtas vid prognostiserad eller
konstaterad budgetavvikelse samt göra de framställningar som krävs hos
kommunstyrelsen och fullmäktige.
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Ekonomienheten
Ekonomienheten kvalitetssäkrar ekonomiprocesserna genom att vägleda
verksamheterna och kontrollera att rutinerna följs. Ekonomienheten ansvarar
för att rutinerna fungerar, hålls aktuella och informerar om förändring.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-14

Diarienummer

KS 2020/76-21

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se
Fullmäktige

Antagande av fördjupade översiktsplanen för
Klenshyttan
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan, upprättad i
augusti 2018.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 16 december 2019 § 125 att lämna
ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) 3 kap 19 §. Uppdraget att genomföra den fördjupade
översiktsplanen slogs fast i gällande översiktsplan, som vann laga kraft den 25
september 2013.
Den fördjupade översiktsplanen för Klenshyttan behandlar frågor gällande
buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan. Av
översiktsplanen framgår att planområdet delas in i tre områden med olika
riktlinjer gällande byggnationsmöjligheter. Vidare föreslår man att område tre
ska bli ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att
möjliggöra byggnation i strandnära läge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en utställning från den 24 april till
och med den 2 juli 2018. Elva yttranden inkom under samrådstiden, varav sju
med synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra under
utställningstiden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen noterar att det inte finns redogjort för de ekonomiska
konsekvenserna av ett antagande av den fördjupade översiktsplanen inför
samhällsbyggnadsnämndens beslut om att skicka den till fullmäktige för
antagande. Av planen framgår bland annat att det finns behov av att röja gräs
och sly 1-2 gånger per år inom hyttområdet, att en skötselplan gällande
naturvärden bör tas fram och att dammförordningen vid hyttan ska restaureras
för att skydda byn från översvämning.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare
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Bilagor
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16
december 2019 § 125.
2. Antagandehandling: Planbeskrivning upprättad i augusti 2018.
3. Antagandehandling: Plankarta upprättad i augusti 2018.
4. Antagandehandling: Utställningsutlåtande daterat den 9 augusti 2018.

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-24

Diarienummer

SBN 2017/54

Verksamhetsområde Planering
Daniel Svensson
daniel.svensson@ludvika.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande av utställning och beslut om antagande för
fördjupad översiktsplan för Klenshyttan
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtande
och färdigställa handlingarna i enlighet med utställningsutlåtandet.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ärendet vidare till
kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) 3 kap 19 §.

Beskrivning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Klenshyttan behandlar frågor
gällande buller, kulturmiljö och utbyggnadsmöjligheter i Klenshyttan.
Uppdraget att genomföra denna FÖP slogs fast i gällande
kommunövertäckande översiktsplan som vann laga kraft den 25 september
2013.
Utställningen genomfördes från den 24 april till och med den 2 juli 2018. Elva
yttranden inkom under samrådstiden, varav sju med synpunkter.
Utställningsutlåtandets slutsats är att efter justeringar av planhandlingar kan den
fördjupade översiktsplanen antas.

Jan Lundberg
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Daniel Svensson
Samhällsplanerare
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Bilagor
Bilaga 1 – Planbeskrivning
Bilaga 2 – Plankarta
Bilaga 3 - Utställningsutlåtande
Beslut skickas till
Daniel Svensson, för handläggning
Johanna Ingre, för kännedom
Akten
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1

INLEDNING

1.1

Planens syfte

Syftet är att uppdatera viktiga frågor i gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Klenshyttan från 19781. Enligt gällande översiktsplan(ÖP)2 behövde gällande FÖP för Klenshyttan förnyas och uppdateras angående frågor om kultur, vatten och avlopp (VA), buller och utbyggnadsmöjligheter. Då VA-frågan redan är utredd och åtgärdad tas inte den med som en egen del
i denna FÖP. Det kan dock bli aktuellt med en utbyggnad av VA i och med de utbyggnadsmöjligheter som kan finnas i området.
1.2

Planprocess – organisation

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning med kartor (denna handling)
För planprocessen finns dessutom:

Utlåtande
Fastighetsförteckning
Granskningskrets

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kommunala förvaltningar
Närboende
Intresseföreningar och sammanslutningar
Övriga
1
2

Områdesplan för KLENSHYTTAN – Ludvika kommun, 1978
ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013
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1.3

Tidplan

Utställning

vår/sommar 2018

Antagande

vinter 2018

Laga kraft

vinter 2019

2

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

Allmänt

Planområdet omfattar byn Klenshyttan intill Dammsjön i Ludvika kommun. Från Klenshyttan
är det ca åtta km in till Ludvika och drygt sex km till Grängesberg. Området är ca 65 ha stort
och är omgivet av mestadels skog. Byn Klenshyttan präglas av kulturhistoriska miljöer med
hyttruin, herrgård och flertalet bergsmansgårdar inom en liten yta. Hyttruinen tillsammans med
bergsmansgårdarna och herrgården utgör riksintresse för kulturmiljövård. Förutom detta finns
också en minnessten som utgör en fornlämning. Även hyttruinen med omkringliggande mark
är en fornlämning. Planområdet ligger precis i utkanten av ett stort riksintresseområde för rörligt
friluftsliv3.
2.2

Tidigare ställningstaganden

Områdesplan/fördjupning av översiktsplan

Den gamla områdesplanen antagen i kommunfullmäktige 1978, blev antagen som fördjupning
av översiktsplan i samband med att den nya kommunövertäckande översiktsplanen (ÖP) vann
laga kraft 2013. Hyttruinen ligger inom ett Q-område4 i gällande fördjupad översiktsplan för
Klenshyttan (FÖP) tillsammans med bland annat herrgården. Enligt då gällande regler bör området användas endast för befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Gällande FÖP innehåller fler skydd för den värdefulla kulturmiljön i Klenshyttan. Planen anger både permanenta bostäder och bostäder för fritidsbruk. Planen anger riktlinjer för hur stor del av en tomt får upptas
av huvudbyggnader och gårdsbyggnader. Det ska dock påpekas att en FÖP inte är juridiskt
bindande utan enbart en vägledning.
Översiktsplan

Gällande kommunövertäckande ÖP berör Klenshyttan i stort sett endast i frågor om hyttruinen
och omkringliggande miljö. ÖP beskriver de olika skydd som finns för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön. ÖP fastlår att den tidigare områdesplanen, antagen 1978, för
Klenshyttan är i behov av att uppdateras och därför genomförs denna FÖP. Frågorna om kultur, VA, buller och utbyggnadsmöjligheter behöver revideras enligt översiktsplanen. VA-frågan
för Klenshyttans by är redan utredd och åtgärdad och utgör därför inget eget avsnitt i denna
FÖP men kan bli aktuell igen vid eventuellt byggande av nya bostäder.

Regionalt underlagsmaterial-lista (RUM-lista) - Länsstyrelsen Dalarnas län, 2015
En bestämmelse som ej används längre. Innebörden av Q var att marken endast fick användas för befintlig, värdefull bebyggelse.
3
4

4(28)
130

LUDVIKA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANBESKRIVNING
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN

2.3

Kommunala beslut i övrigt

I samband med att gällande ÖP vann laga kraft den 25 september 2013 fick denna nya FÖP för
Klenshyttan automatiskt startbesked.
2.4

Behov av miljöbedömning

Vid startmöte bedömdes planen ej medföra betydande miljöpåverkan på grund av planområdet
är så pass litet och lokalt och inga skyddsområden som till exempel Natura 2000-områden berörs. Därför anses planen ej medföra betydande miljöpåverkan.
2.5

Markägoförhållanden

Klenshyttan 6:22 – Ludvika kommun
Ludvika gård 8:2 – Bergvik Skog Väst AB
Ludvika gård 1:395 – Staten Trafikverket
Övriga fastigheter inom planområdet ägs av privatpersoner.
2.6

Fornlämningar och riksintressen

Inom planområdet finns ett hyttområde med välbevarad hyttruin som utgör ett fornlämningsområde tillsammans med omgivande mark. Förutom hyttområdet finns en minnessten 5 som
utgör en fornlämning vid korsningen Björkuddsvägen/Klenshyttevägen. Inom fornlämningsområdet för hyttan ligger även en kalkugn som utgör en fornlämning. Motivering för Klenshyttans riksintresse för kulturmiljövård lyder ”Industrimiljö från 1800-talet med välbevarat hyttområde i
anslutning till bergsmansby (Herrgårdsmiljö)”6. Planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv
som sträcker sig ända från Malingsbo-Kloten.

Fornlämningsområde är markerat med rött (gula linjen är plangränsen)

Bergslagsbanan och väg 50 är klassade som riksintresse för kommunikation.

5
6

Fornsök – Riksantikvarieämbetet, 2015
Riksintressen för kulturmiljövården – Dalarnas län (W) - Riksantikvarieämbetet, 2013
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2.7

Vattenområden

En stor del av Dammsjön ligger inom planområdet och därmed berörs nästintill hela planområdet av strandskydd. Inne i Klenshyttans by finns små kanaler och dammar och då strandskydd
gäller vid alla vattendrag oavsett storlek, skyddas även dessa små kanaler och dammar av strandskydd. Strandskyddet gäller 100 m från vattendragets strandlinje vilket gör att få delar av planområdet inte berörs av strandskydd vilka kan ses på kartan nedanför.

Strandskyddet berör så gott som hela planområdet
2.8

Geotekniska förhållanden

Berggrunden inom planområdet består av granit, yngre och äldre granit7. Det finns flera olika
jordarter i området, som bland annat sand och silt, isälvsgrus med rullstensblock och morän8.

7
8

SGU:s karta Ser Af nr 158
SGU:s karta Ser Aa nr 177
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2.9

Omkringliggande område

Ca en km sydväst om Klenshyttans by finns en mindre föreningsflygplats. Mängden flygtrafik
anses vara så pass liten att den inte medför tillräckliga bullerstörningar för att påverka planläggningen. I den bullerschablon som finns i gällande FÖP för flygplatsen ingår Klenshyttan, bullerschablonen är dock endast aktuell vid större ökning av flygtrafiken9. Enligt tillgänglig statistik
sker ca 180010 starter per år, i jämförelse med 3000 starter då gällande FÖP togs fram. 3000
starter ansågs då vara av liten omfattning. Flygtrafikens intensitet varierar från dag till dag och
årstid till årstid. När gällande ÖP för hela kommunen vann laga kraft hade flygplatsen ingen
officiell status som trafikflygplats utan klassades som en föreningsflygplats.

Ludvika flygplats i nederkant av vänstra bilden. Inom röda cirkeln i högra bilden ligger den nedlagda avfallsdeponin

Strax bortanför tunneln under järnvägsvallen ligger en numera nedlagd avfallsdeponi (inom röda
cirkeln i bilden ovanför) som klassas som riskklass 3 enligt MIFO-metodiken11. Då avfallsdeponin har riskklass 3 är den inte prioriterad för vidare utredningar och efterbehandlingsåtgärder
såsom objekt med riskklass 1 och 2. Avfallsdeponin ligger strax utanför området och berör
därmed inte planområdet. Med den information som finns att tillgå via Länsstyrelsens RUM-

Områdesplan för Ludvika flygplats – Ludvika kommun, 1981
Mejlkorrespondens med Ludvika segelklubb och Ludvika flygklubb, 2015-10-07
11 Metodik för Inventering av Förorenade Områden
9

10
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lista12 finns inga andra potentiellt förorenade områden inom planområdet.13 Vid framtida detaljplanearbete kommer vidare undersökningar och eventuellt saneringsarbete att genomföras.
Luftkvaliteten i Ludvika tätort är mycket god och alla gällande miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls14. Riksväg 50 passerar genom planområdet och har en relativt hög trafikbelastning,
vilket påverkar luftkvaliteten, dock marginellt. Flygplanstrafik till och från Klenshyttans flygplats
består till stor del av segelflygplan och övrig flygtrafik är så pass liten att det inte påverkar luftkvaliteten.
En del av planområdet ligger inom område för högradonmark. Marken i Klenshyttans by klassas
dock som normalradonmark.

Inom det gulmarkerade området finns högradonmark

Regionalt underlagsmaterial
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/ - Länsstyrelsen i Dalarna 2018-08-09
14 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter 2001-2006 – Länsstyrelsens i Dalarnas län, 2007
12
13
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2.10

Kulturmiljöfrågor

Klenshyttan präglas av en kulturhistorisk miljö
med många äldre och historiska byggnader.
Hyttan anlades i början av 1600-talet och är
ovanligt välbevarad och illustrerar väl hur en
bergsmanshytta var uppbyggd. Hyttområdet
klassas som fornlämningsområde. Inom hyttområdet finns en välbevarad masugn, rostugn,
maskinhus, rådstugemurverk och kalkugn från
1800-talet då hyttan moderniserades för sista
gången. På andra sidan riksvägen och järnvägen
finns ruiner av en gammal fördämning och platsen för bergsmännens stångjärnssmedja. Dessa
anses dock inte utgöra en lika stor del av den
kulturhistoriska miljön som de andra inslagen
och är därför inte utpekade på den informationstavla som finns vid hyttruinen och visar hur
hyttområdet såg ut under drift. Hyttdriften pågick från 1600-talets början fram till 1920-talet15.
Hyttmiljön har tidigare skötts bra men skötseln
har på senare tid blivit eftersatt.
Hyttmiljön vårdas som ett industrihistoriskt kulturarv med hänsyn till dess antikvariska dokumentationsvärden. Hyttområdet är uppskyltat
och ordnat för visning och utgör ett av de viktigaste inslagen i Ekomuseum Bergslagen tillsammans med resten av Klenshyttans by16. I byn
finns ett par äldre välbevarade bergsmansgårdar från 1700-1800-talet som förhöjer den kulturhistoriskt intressanta miljön ytterligare. Alla
bergsmansgårdar består utav trä och har flera
uthus, till exempel loftbodar och stall i putsad
slagg.
Klenshyttans herrgård från 1800-talet är välbevarad och har flera tillhörande ekonomibyggnader. Den gulreveterade herrgården ligger i
anslutning till hyttområdet och inom riksintresseområdet för kulturmiljövård. Herrgården utgör ett viktigt inslag i den kulturhistoriska miljön.

15
16

Program för kulturmiljövård – Ludvika kommun, 1990
ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013
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Hyttruinen, bergsmansgårdarna och herrgården med tillhörande ekonomibyggnader ligger inom
riksintresset för kulturmiljövård. Även lövträd, dammar och kanaler i byn är viktiga inslag i den
kulturhistoriska miljön och bör bevaras.
2.10.1 Säkerställande
Kulturfrågan är den största och viktigaste frågan i fördjupningen av översiktsplanen. En av de
övergripande principerna i gällande ÖP angående markanvändning handlar om att byar, såsom
Klenshyttan, ska utvecklas så att bykaraktären tillsammans med kultur- och naturvärden bevaras.
Eftersom det finns så pass många kulturhistoriska byggnader och andra historiska inslag i den
lilla byn är bykaraktären i Klenshyttan starkt präglad av en kulturhistorisk miljö. Planområdet
har delats in tre i områden, område ett som innefattar hyttområde (fornlämningsområdet), område två som innefattar övrigt område som ligger inom riksintresseintresseområdet för kulturmiljö och område tre som innefattar övriga området inom planområdet.

Område ett skarpast grön till vänster i bild, område två inom det lite ljusare och område tre i ljusast grön färg

Område ett är området med störst restriktivitet. Hyttan, som ligger på kommunens fastighet,
utgör en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen. Detta betyder att det är förbjudet att
utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Skog och träd får avverkas under
förutsättning att berörda fornlämningar inte skadas men att återplantera kräver tillstånd. Förutom fornlämningen, själva hyttan, utgör omkringliggande mark ett fornlämningsområde vilket
gör att hyttområdet skyddas på ett bra sätt redan i dagsläget. Även fornlämningsområdet skyddas
av kulturmiljölagen. Fornlämningsområdet som skyddas av kulturmiljölagen visas på bilden på
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sida fem. Igenväxning är ett stort hot mot fornlämningar då det kan förstöra konstruktioner
men även göra det svårt att hitta lämningar. Därför bör gräs och sly röjas 1-2 gånger per år med
slåtterbalk där det är möjligt. Detta kallas ibland för fornvård.
Kulturlämningarna har en artrik flora av mossor och lavar och har ett visst naturvärde. Bland
annat finns en ovanlig orangelavsart och en ännu oidentifierad lav på stenmurarna vid hyttan
och på en av byggnaderna finns den tidigare rödlistade finflikiga skinnlaven som säkerligen är
hotad och sällsynt i kommunen17 och som ska beaktas vid eventuell restaurering av hyttan.

Stenmur vid hyttan i Klenshyttan

Övriga fastigheter och byggnader inom område ett är mycket värdefulla och utmärkande för
den kulturhistoriska miljön i Klenshyttan. Inom detta område gäller de riktlinjer som står i gällande kommunövertäckande ÖP. Det vill säga att inom fornlämningsområdet tillåts inga nya
byggnader. Endast med stor restriktivitet kan nya byggnader och förändringar av byggnader
medges i omkringliggande miljö och ska anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i
övrigt mycket noggrant.

Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se
bifogad bilaga
17
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Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med antingen liggande eller
stående panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade med röd slamfärg/falu rödfärg och sadeltak. Herrgården och ytterligare hus i närheten sticker ut genom att ha gul puts på
fasaden istället för den karakteriserande röda färgen, herrgården är dock reveterad. Det förekommer även att ekonomibyggnaderna har puts.

Klenshyttan herrgård

I område två ligger den välbevarade herrgården från 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader och även flertalet bergsmansgårdar från 1700-1800-talet men som antas ha anor ända från
1400-talet18. Längs vägen som går förbi herrgården till hyttan finns en allé. Allén består av gamla
björkar och träden är i någorlunda god kondition och på björkarna finns tämligen rikligt med
olika lavar. Även lövträd, dammar, kanaler och vägar utgör viktiga element i den kulturhistoriska
miljön och måste bevaras och vårdas med hänsyn19.

Område ett (hyttområde) inom grönt område.

18
19

Klenshyttan - Länsstyrelsen i Dalarnas län
ÖP Ludvika 2030 – Ludvika kommun, 2013
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Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp ska restaureras eftersom den inte har åtgärdats på
lång tid och är i stort behov av restaurering. I vägslänter bör lupiner – som är en invasiv artbekämpas då dessa ökar kvävehalten i jorden vilket påverkar och konkurrerar ut övrig flora.
Inom område två gäller stor restriktivitet för nya byggnader och förändringar på byggnader och
åtgärderna bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga
minst 50 m från väg 50 på grund av riktlinjer gällande närhet till rekommenderad led för farligt
gods.
Inom område två finns betesmark som idag används för hästar. Arealen av hävdad öppen mark
bör inte minska och kan med fördel för landskapsbilden och naturvärden även öka i areal20.
Nya byggnader och förändringar på byggnader inom övrigt område i planområdet (område tre)
bör eftersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt som präglar
Klenshyttan för att bevara kulturmiljön. Precis som för övriga områden så ska nya bostäder i
detta område också placeras minst 50 m från väg 50 för att minimera riskerna vid eventuell
olycka med farligt gods inblandat.

Område två inom ljusgrönt område

Översiktlig inventering av naturvärden inom fördjupad översiktsplan i Klenshyttan – JanOlof Hermansson, se
bifogad bilaga
20
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2.10.2 Konsekvenser
Det områdena medför är att inom vissa delar av planområdet skärps riktlinjerna för ny- och
ombyggnationer medan riktlinjerna i andra delar av planområdet lättas. Detta innebär att utbyggnationsmöjligheterna förändras i jämförelse med dagens riktlinjer och bestämmelser för
Klenshyttan.
Område ett har redan idag ett starkt skydd genom kulturmiljölagen och riktlinjer i gällande ÖP.
Inom detta område ska inga nya byggnader tillkomma. Ombyggnationer får endast ske med stor
restriktivitet. Här innebär stor restriktivitet att ombyggnationer endast får ske i de fall då det anses
väsentligt för bevarandet av hyttan.
För fastigheter som ingår i område två gäller att ny- och ombyggnationer endast får medges och
genomföras med stor restriktivitet och att eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön.
För övrigt område inom planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att
anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön som präglar Klenshyttan för att bevara byns
kulturmiljö. Även i detta fall ska bestämmelser gällande utformning upprättas vid vidare planering. Detta medför att riktlinjerna för övrigt område i Klenshyttan skärps.

Ett karaktäristiskt hus för Klenshyttans by i Falu rödfärg och med både stående och liggande fasad där taklutningen
är mellan 25-35 grader.

14(28)
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2.10.3 Riktlinjer
 För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet (fornlämningsområdet). Åtgärder ska anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt mycket noggrant. För ombyggnationer gäller stor restriktivitet. Här
innebär stor restriktivitet att ombyggnationer endast får ske i de fall då det anses
väsentligt för bevarandet av hyttan


I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med stor restriktivitet
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods.



Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av
närheten till rekommenderad led för farligt gods.



Karakteriserande för den äldre bebyggelsen i Klenshyttan är trähus med stående eller liggande panel, fasader på bostads- och ekonomibyggnader målade
med röd slamfärg/ falu rödfärg och sadeltak, taklutningen ska vara mellan 2535 grader. Vissa byggnader med puts förekommer. I ett försök att anpassa nya
byggnader till den äldre bebyggelsen ska de rödmålade trähusen efterliknas.
Proportioner och storlek på nya byggnader bör även underordna sig hyttansoch herrgårdens byggnader. För att säkerställa riktlinjerna för utformning av
bebyggelsen bör områdesbestämmelser upprättas.



Gräs och sly inom hyttområdet bör röjas 1-2 gånger per år med slåtterbalk där
det är möjligt.



Lövträd, dammar, kanaler och vägar som utgör viktiga element i Klenshyttan
bör skyddas och vårdas på bästa möjliga sätt.



Vid åtgärder såsom restaurering av hyttan bör den översiktliga inventeringen
av naturvärdena i Klenshyttan tas i beaktning och eftersträvas att följas för att
bevara de naturvärden som finns.



En skötselplan gällande naturvärden bör tas fram.



Dammförordningen vid hyttan ska restaureras för att skydda byn från översvämning.
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2.11

Buller

Enligt gällande FÖP, antagen 1978, översteg trafikbullerstörningarna från riksvägen dåvarande
riktlinjer för trafikbuller för ca en tredjedel av bostäderna i området. Järnvägen löper längs med
väg 50 men ingen beräkning på buller från järnvägen gjordes i samband med framtagandet av
gällande fördjupning av översiktsplan. Både väg 50 och järnvägen skärmas via bland annat höjdskillnader och plank. Skärmningen från väg 50 är dock svår att beräkna i detalj eftersom situationen är komplex då det råder olika förutsättningar för hus till hus.

Riksvägen och järnvägen löper förbi Klenshyttan i ytterkanten av planområdet. Flygplatsen ligger sydväst om planområdet

I samband med gällande FÖP undersöktes eventuella bullerstörningar från flygplanstrafiken till
och från flygplatsen sydväst om planområdet. Enligt beräkningarna, efter Luftfartsverkets anvisningar, medförde flygplatsen med dåvarande flygplanstrafik inga trafikbullerstörningar för
boende i Klenshyttan. En bullerschablon skapades för att visa var trafikbuller kunde komma att
påverka planläggningen ifall flygplanstrafiken ökade markant. Inom schablonsgränsen ligger
Klenshyttan.
Flygplanstrafiken har inte ökat markant och idag används flygplatsen mestadels av segelflyg och
mindre motordrivna flygplan varje helg och vissa vardagar från april till och med oktober. Det
förekommer att flygplan och helikoptrar utifrån, privat- och affärsbesök, använder sig av flygplatsen. När gällande FÖP togs fram skedde ungefär 3000 starter och landningar per år på flygplatsen, vilket då ansågs som ringa flygverksamhet. Nu har flygtrafiken minskat till 1800 starter
och landningar per år enligt tillgänglig statistik21.
Eftersom flygplanstrafiken till och från flygplatsen anses vara så pass liten även idag bedöms
inga nya bullerberäkningar behöva göras då eventuellt flygplansbuller med största sannolikhet
inte överstiger riktlinjerna angående buller från flyg.

Ungefär 1800 starter och landningar per år, om man räknar på att antalet starter och landningar per dag är densamma oavsett årstid. Därför är troligtvis denna siffra ännu lägre.
21
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2.11.1 Bullerberäkningar
Beräkningar för eventuella trafikbullerstörningar från väg 50 och järnvägen har genomförts. När
gällande FÖP togs fram stördes ca en tredjedel av bostäderna av trafikbuller från väg 50 enligt
de beräkningar som gjordes. Flygverksamheten anses vara av så liten omfattning att inga bullerberäkningar för flygplatstrafiken har gjorts. Inga bullerberäkning ansågs heller vara nödvändiga
då gällande FÖP för flygplatsen togs fram eftersom flygverksamheten, 3000 starter per år, ansågs vara så liten och nu har flygverksamheten minskat till ungefär hälften.
Det finns planer för en eventuell återöppning av gruvan i Blötberget som ligger ungefär två km
nordväst om Klenshyttan. I och med det skulle det behövas fler nya gruvverksamheter i närheten av Blötberget och Klenshyttan. På andra sidan järnvägen från Klenshyttan är det tänkt att
i så fall förlägga ett sand- och klarningsmagasin. Detta sand- och klarningsmagasin kommer inte
att ge ifrån sig buller förutom vid anläggningen av magasinet. Ett anrikningsverk ska finnas vid
Skeppmora. Den verksamheten kommer innebära störande buller men verksamheten ligger på
ett så pass stort avstånd från Klenshyttan att det ej ger någon påverkan gällande buller. Däremot
skulle denna verksamhet medföra att antalet tåg förbi Klenshyttan skulle öka med 3-4 tåg/dygn.
Dessa tåg är extra långa och tunga jämfört med de tåg som går förbi Klenshyttan idag. Denna
ökning i sig motsvarar 1 dBA som ekvivalent ljudnivå. Denna ökning ingår i den 50 % ökning
som Trafikverket prognostiserar.
Trafikverket har gjort en bullerberäkning för väg 50 och Björkuddsvägen som går rakt igenom
Klenshyttan by.22 Bullerberäkningen finns med i utställningsutlåtandet. Slutsatserna som dras i
beräkningen är att bostadshus inte får byggas närmre än 35 meter från väg 50 och järnvägen.
Byggnationer ska också ha en skyddande skärm mot väg/järnväg för att klara av riktvärdena för
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Eventuella iordningställda uteplatser behöver byggas på baksidan
av bostadshusen i förhållande till väg 50 och järnvägen.
För Björkuddsvägen (väg 619) behöver nya bostadshus byggas minst 15 meter från vägens mitt
för att klara riktvärdena för ljudnivåer vid fasad. Även för iordningställd uteplats gäller avståndet
15 meter från vägens mitt. Nya bostadshus behöver byggas minst ca 35 meter från väg 50 och
järnväg samt med skärm mot väg/järnväg för att klara ekvivalent ljudnivå vid fasader. Eventuellt
iordningställd uteplats behöver byggas på baksidan av bostadshusen i förhållande till väg 50 och
järnvägen.
Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler (BBR). De ekvivalenta ljudnivåerna får enligt BBR inte överskrida 30 dBA i utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro. I utrymmen för matlagning eller personlig hygien ska den ekvivalenta ljudnivån inte
överskrida 35 dBa. Detta gäller för alla bostadshus.

Utställningsutlåtande för fördjupad översiktsplan för Klenshyttan, verksamhetsområde Planering, Ludvika
kommun, 2018
22
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Bild över de bullerstörda zonerna inom planområdet. Nedan följer två bilder där zonerna syns lite närmre.
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2.11.2 Konsekvenser
Flertalet fastigheter ligger inom en så kallad bullerstörd zon. Antalet fastigheter som direkt berörs av så höga ljudnivåer att åtgärder kan behövas är tre stycken. Samtliga, Klenshyttan 6:4,
6:14 och 6:15, ligger i områdets norra del.
Att inte tillåta nya bostäder inom den bullerstörda zonen är ett enkelt sätt att hindra att det byggs
bostäder med trafikbullerstörningar. Då det i dagsläget redan är bebyggt längs med nästintill
hela väg 50 genom planområdet har det heller aldrig varit ett alternativ att planera för bostäder
i området som ligger inom den bullerstörda zonen. I framtiden gäller samma riktlinjer gällande
bebyggelse i den bullerstörda zonen.
Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även om den ekvivalenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör särskilda åtgärder göras, till exempel bör
sovrum förläggas på den tysta sidan av bostaden.
Skulle flygverksamheten i framtiden öka markant kan det vara nödvändigt att se över eventuellt
flygtrafikbuller och åtgärder om det skulle behövas. I dagsläget anses det ej vara ett problem och
därför har inga bullerberäkningar för flygplanstrafiken genomförts.
2.11.3 Riktlinjer

2.12



Dagens trafikmängd och prognostiserad trafikmängd bör beaktas vid nybyggnation. Inga nya bostäder tillåts inom någon av de bullerstörda zonerna om ej
särskilda åtgärder vidtas.



Nya bostäder ska byggas minst 35 meter från väg 50 och järnväg och minst 15
meter från Björkuddsvägen.



Bygglov för enskilda bostäder inom den bullerstörda zonen kan medges även
om den ekvivalenta ljudnivån beräknas bli mellan 55-60 dBA. Då bör särskilda
åtgärder vidtas, till exempel bör sovrum förläggas på den tysta sidan av bostaden.



Ägare till fastigheter med för hög ekvivalent ljudnivå eller kommunen kan göra
en förfrågan till Trafikverket om bullerdämpande åtgärder.

Utbyggnadsmöjligheter för bostäder

2.12.1 Bebyggelseområden
Klenshyttan är en by som präglas av en kulturhistorisk miljö. Det finns bostäder och byggnader
kvar sedan bergsmansgårdarna uppkom på 1400-talet. Bergsmansgårdarna ger en bra insyn i hur
en by bestående av bergsmansgårdar kunde se ut på den tiden. Det finns även en välbevarad
herrgård från 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader och tillsammans med hyttområdet
utgör dessa ett av de viktigaste inslagen i Ekomuseum Bergslagen. Hyttområdet, bergsmansgårdarna och herrgården ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Då Klenshyttan präglas av en
kulturhistorisk miljö är det viktigt att eventuella byggnationer anpassas till befintligt bebyggelse.
Ytterligare specifikationer finns under punkterna 2.10.1–2.10.3.
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Ett urval av byggnader från Klenshyttan som visar bykaraktären.
Bild på olika byggnader i Klenshyttan som tydligt visar bykaraktären.
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Framför allt söder om riksintresset för kulturmiljövård och även längs med väg 50 finns nyare
bostäder från 1950-1980-talet. Den största delen av bebyggelsen inom planområdet ligger i
själva byn Klenshyttan. I övrigt finns det några hus, mestadels sommarstugor, runt Dammsjön
och framför allt vid den södra delen av sjön. Bebyggelsen i planområdet utgörs till största del
av enbostadshus och permanentbostäder. Befolkningsmängden har varit någorlunda konstant
och i jämförelse med hur många det bodde i Klenshyttan då gällande FÖP togs fram bor det
idag bara ett fåtal personer mindre i Klenshyttan. Detta trots att man i gällande FÖP antog att
befolkningsmängden skulle minska.
Flertalet bostäder störs av trafikbuller. 6000 fordon, varav 14 % tunga fordon, passerar
Klenshyttan i snitt varje dag. Flera hus ligger inom en bullerstörd zon som innebär att de har
över 60 dBA ekvivalent ljudnivå, vilket är riktvärdet för nya bostäder. Tre fastigheter har en
ekvivalent ljudnivå som överskrider 65 dBA, vilket är ett riktvärde för befintliga bostäder.

Väg 50 som går förbi Klenshyttan

Majoriteten av bostäderna byggdes innan riktlinjer för närhet till farligt gods-leder fanns eller
var lika tydliga som idag. Enligt dagens riktlinjer är det inte lämpligt att bygga i närheten av
riksvägen även om hastigheten är 70 km/h och riktlinjerna gäller för hastigheter 90 km/h och
över. Enligt riktlinjerna ska inga bostadshus med fler än två våningar ligga inom 70 m från en
rekommenderad led för farligt gods. Till stor del är området som ligger inom 70 m från väg 50
redan bebyggt. Därför pekas inte området ut som möjligt för nya bostäder. Enskilda bostadshus
tillåts dock minst 50 m från vägen och inte på 70 m avstånd. Detta på grund av att hastighetsbegränsningen endast är 70 km/h. Tillbyggnad på befintliga bostäder kan ske, dessa ska dock
vara vända bort från vägen.
Tidigare fanns det problem med dålig standard gällande VA i Klenshyttan, vilket konstaterades
även i gällande FÖP från 1978. För ungefär tio år sedan fick kommunen ett föreläggande från
länsstyrelsen om att dra fram kommunalt VA till Klenshyttan och åtgärda problemen. Detta har
nu åtgärdats och de flesta bostäder, förutom ett par sommarstugor, är anslutna till kommunalt
VA.
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2.12.2 Förslag för nya bostäder
Planområdet är ca 65 ha och utbyggnadsmöjligheterna begränsas av flera olika anledningar. Att
bygga mycket och stort är inget lämpligt alternativ på grund av riksintresse- och fornlämningsområdet med dess kulturhistoriska miljöer och inslag.
Nya bostäder i närheten av väg 50 och järnvägen är direkt olämpligt med tanke på närheten till
rekommenderad led för farligt gods och bullerstörningar från både väg och järnväg. Inom den
bullerstörda zonen bör ej nya byggnader tillåtas om särskilda åtgärder ej vidtas.
På den sydöstra sidan Flygfältsvägen fram till Dammsjön finns ett översvämningskänsligt område (se blåstreckat område i bilden nedanför). Inom detta område bör det ej byggas nya bostäder.
Inom planområdet bör förnybar energi eftersträvas som energiförsörjning vid nybyggnation.
Vid byggnation är det viktigt att se till att dagvatten hanteras på ett bra sätt. Detta utifrån de
riktlinjer som ska tas fram för kommunen. Exempelvis via lokalt omhändertagande av dagvatten, att se till att det inte är för mycket hårdgjord yta på fastigheten med mera.
’

Om Klenshyttan ska byggas ut med nya bostäder är det viktigt att bykaraktären bevaras, så även
kultur- och naturvärden. Detta fastslår gällande ÖP i delen om kulturmiljöer. Inom område ett
tillåts inga nya byggnader och i område två bör ny- och ombyggnationer endast medges (se

Bilden visar hur stor del av planområdet där hänsynstagande bör tas för byggnation.

23(28)
149

LUDVIKA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANBESKRIVNING
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KLENSHYTTAN

punkterna 2.10.1 – 2.10.3) med stor restriktivitet. Åtgärder måste anpassas till den kulturhistoriska miljön. Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas
att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att försöka bevara byns kulturmiljö.
Vid exploatering eller ny- och ombyggnationer är det viktigt att tillgängligheten för räddningstjänsten och dess fordon inte försvåras.
Planområdet berörs av strandskydd. Dels är det strandskyddet runt Dammsjön som berör planområdet i stort men även inne i byn finns det små åar och kanaler. Eftersom alla vattendrag
skyddas genom strandskydd har även de små åarna ett strandskyddsområde på 100 m från
strandlinjen. För att det ska vara möjligt att bygga inom strandskyddat område behöves en
strandskyddsdispens eller att strandskyddet upphävs.
2.12.3 Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS
Kommunens viljeinriktning i gällande översiktsplan23 angående bostäder, är bland annat att
skapa fler bostäder i sjönära läge. I dagsläget finns enstaka hus och tomter intill Dammsjöns
strand men inget LIS-område24. Nya enskilda bostäder i sjönära läge är en möjlighet i planområdet men ej inom område ett och två. Område tre i planområdet görs därför till ett LIS-område25. Enskilda dispenser kan sökas inom område två. Strandskyddet kommer finnas kvar längs
med Dammsjöns strandkant och längs ett vattendrag som går i sydöstra delen av planområdet.
Björkuddsvägen utgör en gräns för var strandskyddet börjar gälla, detta för att bibehålla tillgängligheten till Dammsjön. Bilden nedan visar var strandskyddet kommer finnas kvar. Resterande

Bilden visar var strandskydd kommer finnas kvar och var det blir aktuellt med LIS-område.
ÖP LUDVIKA 2030 – Ludvika kommun, 2013
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
25 Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
23
24
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delar av område 3 görs till LIS-område. Strandskyddet kommer även finnas kvar 100 meter från
strandkanten och ut över vattnet.
2.12.4 Konsekvenser
Det finns få platser i planområdet som utan hinder kan bebyggas med bostäder. Den kulturhistoriska miljön ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras men kan komma att påverkas av
ny- och ombyggnationer. Då en stor del av området är strandskyddat påverkar det utbyggnadsmöjligheterna. Därför görs område tre i planområdet till ett LIS-område.
Vägtrafiken i Klenshyttan kan komma att öka något i och med att nya bostäder byggs. De möjliga nya bostäderna är dock så pass få att ökningen av vägtrafiken knappt kommer vara märkbar.
Vissa naturvärden påverkas av eventuella ny- och ombyggnationer. Dessa ska tas i beaktning
vid ny- och ombyggnation. Naturvärdena är mer utförligt beskrivna i den medföljande inventeringen av naturvärden.
2.12.5 Riktlinjer
 Skapa fler bostäder i sjönära läge genom att göra område tre till LIS-område.


Vid framtida bygglov eller detaljplan bör riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55
dBA eftersträvas istället för det i nuläget 60 dBA som gäller. Detta för att försöka behålla den bykaraktär som finns.



Det är viktigt att bykaraktären tillsammans med kultur- och naturvärden bevaras vid byggande av bostäder.



För område ett: Inga nya byggnader ska tillåtas inom hyttområdet. I de fall
åtgärder krävs måste dem anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön
i övrigt mycket noggrant.



I område två bör ny- och ombyggnation endast medges med stor restriktivitet
och eventuella åtgärder bör anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas närmare vägen
än 50 m om dessa vänds bort från väg 50.



Inom resten av planområdet (område tre) bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att anpassas till den äldre bebyggelsen och kulturmiljön för att bevara
byns kulturmiljö. Nya bostäder ska ligga minst 50 m från väg 50 på grund av
närheten till rekommenderad led för farligt gods. Tillbyggnader kan byggas
närmare vägen än 50 m om dessa vänds bort från väg 50.



Träd, dammar, kanaler och vägar bör skyddas och vårdas på bästa möjliga sätt
vid byggande av bostäder. Dammförordningen vid Dammsjöns utsläpp ska restaureras.



Vid ny bebyggelse och restaurering ska den översiktliga inventeringen av naturvärden i Klenshyttan tas i beaktning och försöka efterföljas för att ta hänsyn
och försöka bevara de naturvärden som finns.
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3

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
Fördjupningen av översiktsplanen föreslår vissa förändringar i säkerställandet av kulturmiljön i Klenshyttan. För hyttområdet och omkringliggande miljö gäller samma riktlinjer som i gällande ÖP.
De bullerberäkningar som gjorts visar att tre fastigheter har så pass höga bullernivåer
att den ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA. Då Trafikverket är väghållare för
väg 50 ligger ansvaret på Trafikverket att göra de bulleråtgärder som kan krävas när
den ekvivalenta nivån överskrider 65 dBA. Husen längs med väg 50 ligger inom en
bullerstörd zon som överskrider riktvärdet för nya bostäder, därför går det ej att bygga
nya bostäder längs väg 50 utan åtgärder först.
Utbyggnadsmöjligheterna i planområdet är få men möjligheten för nya enskilda bostäder finns. Då Klenshyttan präglas starkt av kulturmiljö är det viktigt att säkerställa och
skydda kulturmiljön. Hyttområdet (fornlämningsområdet) skyddas helt och hållet från
ny- och ombyggnationer. Inom dess omkringliggande miljö (område 2) får ny- och
ombyggnationer endast medges med stor restriktivitet och åtgärder ska anpassas till
den äldre bebyggelsen och kulturhistoriska miljön. Inom område tre bör nya byggnader
eftersträva att anpassas till äldre bebyggelsen och den kulturhistoriska miljön som präglar Klenshyttan. Träd, dammar, kanaler och vägar bör vårdas och skyddas på bästa
möjliga sätt. Fornvård bör ske i och kring hyttan och en skötselplan gällande naturvärden bör tas fram.
Område tre föreslås som LIS-område för att möjliggöra bostäder i sjönära läge.
Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

3.1

Konsekvenser för Ludvika kommuns översiktsplan
I stort påverkas inte översiktsplanen nämnvärt i och med denna fördjupning. Då området inte utpekas på ett särskilt sätt i gällande översiktsplan medför inte fördjupningen
stora förändringar för den kommunövertäckande översiktsplanen.
Fördjupningen ger dock en mer detaljerad vägledning i olika frågor för Klenshyttan än
gällande översiktsplan och påverkar Klenshyttan på så sätt att riktlinjer gällande markoch vattenanvändning blir tydligare. Då fördjupningen berör kulturfrågor, buller och
utbyggnadsmöjligheter får dessa frågor en mer specificerad och detaljerad vägledning
än vad de har i gällande översiktsplan. Fördjupningens förslag utgår från översiktsplanens vägledning om dessa frågor i stort och mer specifikt för Klenshyttans förutsättningar, då främst gällande kulturfrågor.
Kulturfrågor skulle styras upp genom områdesbestämmelser enligt gällande ÖP men
så blev icke fallet utan det har reglerats genom en ny FÖP med något annorlunda
riktlinjer för att bevara kulturhistoriska miljön i jämförelse med gällande ÖP. Översiktsplanen berör inte bullerfrågor specifikt för Klenshyttan utan ger en mer allmän
vägledning kring bullerfrågor i Ludvika kommun. Planen medför en mer specifik och
detaljerad undersökning om bullerstörningar för boende Klenshyttan gentemot över-
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siktsplanen för hela Ludvika kommun. Angående utbyggnadsmöjligheter är en av kommunens viljeinriktningar generellt att skapa fler bostäder i sjönära läge. Därför görs
område tre i planområdet till ett LIS-område. Med nya eventuella bostäder i Klenshyttan i närheten av Dammsjön följs viljeinriktningen vad beträffar fler bostäder i sjönära
läge.
3.2

Miljöbedömning
Planen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med framtagandet av planen.
Konsekvenserna av planen kan istället utläsas med hjälp av plankartan samt planbeskrivningen.

4

PLANPROCESSEN
Planprocessen för en fördjupning av översiktsplan följer samma process som för en
översiktsplan. Utställning ska genomföras med en genomgående dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som kan komma att beröras av förslaget. Andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare med väsentligt
intresse av förslaget ska också få ta del av förslaget och komma med synpunkter.
Efter att utställningen är avslutad ska förslaget bearbetas med hänsyn till de inkomna
synpunkterna. Efter bearbetning av förslaget kan fördjupningen av översiktsplanen
antas av kommunfullmäktige.
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5

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Den fördjupade översiktsplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering.
Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och
enheter.

Johanna Ingre
Planeringschef

Joel Lidholm
Samhällsplanerare
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Daniel Svensson
Samhällsplanerare

Plankarta
Fördjupad översiktsplan för Klenshyttan
Teckenförklaring
Område 1
Inga nya byggnader ska tillåtas inom
hyttområdet. Åtgärder måste anpassas till den
äldre bebyggelsen och kulturmiljön i övrigt
mycket noggrant.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Vid restaurering av hyttan bör natur- och
kulturvärden tas i beaktning.
Gräs och sly inom hyttområdet bör röjas 1-2
gånger per år.

Område 2
Inom området bör ny- och ombyggnation endast
medges med restriktivitet och eventuella åtgärder
ska anpassas till den äldre bebyggelsen och
kulturmiljön. Nya bostäder ska ligga minst 50 m
från riksvägen på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods.
Nya bostäder får inte byggas inom den
bullerstörda zonen utan vissa åtgärder.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Naturvärden ska tas i beaktning vid
nybyggnation.

3

Område 3
För att försöka bevara byns kulturmiljö i stort
bör ny- och ombyggnationer eftersträvas att
anpassas till den äldre bebyggelse och
kulturmiljön.
Nya bostäder ska ligga minst 50 m från
riksvägen på grund av närheten till
rekommenderad led för farligt gods.
Nya bostäder får inte byggas inom den
bullerstörda zonen utan vissa åtgärder.
Betesdjur kan tillåtas.
Lövträd, dammar, kanaler och vägar ska vårdas
på bästa möjliga sätt. Skötselplan bör tas fram.
Naturvärden ska tas i beaktning vid
nybyggnation.
Delar av området föreslås bli LIS-område.

1

Övriga områden och linjer
Plangräns
Område för riksintresse

2

I planbeskrivningen finns de olika
riktlinjerna mer utförligt beskrivna.
Dessutom finns fler mindre riktlinjer
med i planbeskrivning men ej med
här.

3
3

Till planen hör:
Planbeskrivning, plankarta, utställningshandling,
fastighetsförteckning
Fördjupad översiktsplan för

Antagandehandling

Klenshyttan

Beslutsdatum

Instans

Godkännande SBN
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Antagande

KF

Upprättad i augusti 2018

Laga kraft

Johanna Ingre
Planeringschef

Daniel Svensson & Joel Lidholm
Samhällsplanerare
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1. Utställningens bedrivande
Den 28 februari 2018, §20 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge
planeringsenheten i uppdrag att genomföra erforderlig utställning.
Utställningen genomfördes under tiden 24 april 2018 till och med den 2 juli
2018 (Länsstyrelsen fick förlängt till den 2 augusti). Allmänheten, sakägare,
myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder med flera gavs då
ytterligare ett tillfälle att yttra sig över den nya detaljplanen.
Utställningen har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla.
Utställningshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt
verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning.
Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet
ludvika.se/oversiktsplanering, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på
plan 5 i Ludvika Folkets hus, samt informationsmöte med boenden i
Klenshyttan i Klenshyttans Bystuga den 14 maj 2018.
Elva yttranden har inkommit, varav noll efter utställningstidens slut.
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2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga
ställningstagande
Av inkomna elva yttranden var sju med synpunkter och fyra utan erinran.
Ingen
erinran
Länsstyrelsen

U11

Yttrande m
synpunkter
X

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl
Kommunstyrelsens planutskott

U6

X

Kultur- och fritidsnämnden

U8

X

Räddningstjänsten Västerbergslagen

U1

X

U4

X

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende inom planområdet
Privatperson, boende inom planområdet
Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende i fastigheter gränsande till planområdet
Intresseföreningar och sammanslutningar
Övriga privatpersoner
Övriga
Lantmäteriet

U5

X

WBAB

U9

X

Skanova

U7

X

Dalatrafik

U10

X

Trafikverket

U3

X

Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna

U2
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3. Sammanfattning av inkomna yttranden med
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
U1 Räddningstjänsten Västerbergslagen
Yttrande inkommit den 2 maj 2018
1. Närhet till transportled av farligt gods på väg och järnväg bör värderas
mot planerad verksamhet.
2. Brandvattenförsörjning beaktas och anpassas till översiktsplan.
3. I samband med planering förutsätter räddningstjänsten att hänsyn tas
till behov av tillgänglighet för räddningsfordon och i synnerhet
räddningstjänstens höjdfordon.
Förvaltningens kommentar
1. Synpunkten noteras. Hänsyn tas till farligt gods-led då planen inte
tillåter bostäder för nära riksvägen.
2. Synpunkten noteras.
3. Planbeskrivningen uppdateras för att poängtera vikten av tillgänglighet
för räddningsfordon.
U2 Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna
Yttrande inkommit den 3 maj 2018
Polismyndigheten har tagit del av handlingarna och har inget att erinra.
U3 Trafikverket
Yttrande inkommit den 22 maj 2018
Vi har gjort en egen utredning för vägtrafikbuller från riksväg 50 och väg 619:
1. Ljudnivåer från väg 619 som går intill Dammsjön:
Underlag:

Trafikmängd 2040: ca 300 fordon varav ca 17,7% tunga.
Hastighet 50 km/h.
Byggnader på norra eller södra sidan av väg 619.
Avstånd till vägmitt: ca 15 meter.
Höjd över marken för bottenvåning är 2 meter.
Höjd över marken för våning 2 är 5 meter.
Ljudnivåer våning 1, utomhus vid fasad

- Ekvivalent 45 dBA
- Maxnivå 67 dBA.
Ljudnivåer våning 2, utomhus vid fasad
- Ekvivalent 49 dBA
159
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- Maxnivå 72 dBA.
Slutsatser, ljudnivåer 15 meter från väg 619 utifrån underlaget:
- De nya riktvärdena för ekvivalent ljudnivå innehålls för fasad för båda
våningarna.
- De nya riktvärdena för maximal ljudnivå innehålls för fasad för våning 1 men
för våning 2 överskrids den med 2 dBA, dvs den maximala ljudnivån kommer
att bli 72 dBA för våning 2.
- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler
(BBR).
- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats på markplanet innehålls 12
meter från väg 619.
2. Utredning av ljudnivåer från riksväg 50:
Underlag:
Trafikmängd 2040: ca 6700 fordon varav ca 21% tunga.
Hastighet 70 km/h.
Byggnader på östra sidan av riksväg 50.
Avstånd till vägmitt: ca 20 meter
Höjd över marken för bottenvåning är 2 meter
Höjd över marken för våning 2 är 5 meter
2 meter hög skärm intill vägen
Ljudnivåer våning 1, utomhus vid fasad, med 2 meter hög skärm
- Ekvivalent 50 dBA
- Maxnivå 61 dBA
Ljudnivåer våning 2, utomhus vid fasad, med 2 meter hög skärm
- Ekvivalent 54 dBA
- Maxnivå 64 dBA
Slutsatser, ljudnivåer 20 meter från riksväg 50 utifrån underlaget:
- De nya riktvärdena innehålls för fasad för båda våningarna.
- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler
(BBR).
- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats på markplanet innehålls om
uteplatsen ligger i jämnhöjd med fasad eller på baksidan av bostadshusen.

160

Sida

5(12)

Datum

2018-08-09

Ludvika kommun

Diarienummer

SBN 2017/54

3. Ljudnivåer från järnvägen enligt kommunens bullerutredning:
Underlag:
Trafikmängder enligt kommunens underlag
Byggnader på östra sidan av järnvägen.
Avstånd till järnvägsmitt 35 meter.
Mottagarhöjd över marken är 2 meter
Ljudnivåer från järnvägen:
- Ekvivalent 59 dBA
- Maxnivå 89 dBA
Slutsatser, ljudnivåer 35 meter från järnväg utifrån underlaget:
- De nya riktvärdena för ekvivalent ljudnivå innehålls för fasad.
- De nya riktvärdena för maximal ljudnivå vid fasad överskrids med 19 dBA,
dvs den maximala ljudnivån kommer att bli 89 dBA.
- Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler
(BBR).
- Riktvärden för eventuell iordningställd uteplats överskrids med 9 dBA om
uteplatsen ligger i jämnhöjd med fasad men innehålls om den finns på baksidan
av bostadshusen.
- Eventuell iordningställd uteplats i jämnhöjd med fasad behöver skyddas mot
trafikbuller genom avskärmning.
4. Sammanvägda slutsatser om trafikbuller från väg och järnväg:
Om utomhusnivåer:
Sammanvägd ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg ökar med 0,5 dBA.
Nya bostadshus behöver byggas minst ca 35 meter från riksväg 50 och järnväg
samt med skärm mot väg/järnväg för att klara ekvivalent ljudnivå vid fasaderna.
Eventuell iordningställd uteplats behöver byggas på baksidan av bostadshusen i
förhållande till riksväg 50 och järnvägen.
Avstånd från väg 619 till bostadshus behöver vara minst 15 meter för att klara
de nya riktvärdena för ljudnivåer vid fasad.
Ljudnivåer för eventuell iordningställd uteplats innehålls 15 meter från väg 619.
Eventuell iordningställda uteplatser ska klara ekvivalent ljudnivå 50 dBA och
maximal ljudnivå 70 dBA inne på uteplatsen.
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Skärmar får inte placeras i vägarnas säkerhetszoner.
Om inomhusnivåer:
Inomhusnivåer får inte överskrida de nivåer som anges i Boverkets byggregler
(BBR).
Förvaltningens kommentar
1. Planbeskrivningen uppdateras
2. Planbeskrivningen uppdateras
3. Planbeskrivningen uppdateras
4. Planbeskrivningen uppdateras
U4 Privatperson, boende inom området
Yttrande inkommit den 25 maj 2018
Yttrande inkommit via telefonsamtal
Ägare till sommarstuga på fastighet 1:4 hämtar färskvatten vid en källa som
ligger mellan en stig och vattendrag efter fastighet 1:5. Denna källa önskar de få
finnas kvar som den är i dagsläget.
Förvaltningens kommentar
En remsa på 20 meter längs med vattendraget fortsätter vara strandskyddat för
att säkerställa allmänhetens tillgång till vattenkällan.
U5 Lantmäteriet
Yttrande inkommit den 25 maj 2018
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade mars 2018) har
inga synpunkter noterats.
U6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Yttrande inkommit den 1 juni 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot den utställda
översiktsplanen för Klenshyttan
U7 Skanova
Yttrande inkommit den 12 juni 2018
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanearbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i
planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör
Skanovas när undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess.
Förvaltningens kommentar
Synpunkterna noteras och förvaltningen ska ha det i åtanke i fortsättningen.
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U8 Kultur- och fritidsnämnden
Yttrande inkommit den 21 juni 2018
Beslut
1. Den fördjupade översiktsplanen bör ta i beaktande gång- och
cykelvägarna inom planområdet mellan bebyggelse och friluftsområdet
(bad-, lek och fotbollsplan) samt busshållplatser.
2. Översiktsplanen bör även beskriva området i detaljplanen för rekreation
och friluftsliv (badplats och nyttjande av Dammsjön).
Kultur- och fritidsnämnden har fått den fördjupade översiktsplanen för
Klenshyttan på remiss. I den fördjupade översiktsplanen ser gärna kultur- och
fritidsförvaltningen att möjligheterna för gång- och cykelvägar och dess
belysning inom planområdet utreds. Det är av vikt att värna barn och
ungdomar som rör sig till olika delar inom planområdet som busshållplatser,
cykelväg mot Ludvika samt bad- och lekplats.
Även området för friluftsaktiviteter och rekreation bör beskrivas och utredas.
Centralt i planområdet finns en badplats med lekutrustning och bollyta.
Badplatsen är även att anse som en samlingsplats där till exempel
återvinningsstation med mera återfinns.
Förvaltningens kommentar
1. Gång- och cykelväg vore önskvärt i planområdet. Just nu drivs inte den
frågan av förvaltningen, då vägarna ägs av Trafikverket och en enskild
vägförening. Behovet av gång- och cykelvägar tas med i beaktning i
framtida arbete.
2. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att utreda frågor kring
buller, kulturmiljö, boende och VA (utreddes innan arbetet med den
fördjupade översiktsplanen påbörjades). Planbeskrivningen uppdateras
med en kort text om badplatsen och kringliggande område.
U9 Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB)
Yttrande inkommit den 29 juni 2018
ÅV inget att erinra här.
U10 Dalatrafik
Yttrande inkommit den 2 juli 2018
Kollektivtrafikförvaltningen vill att hänsyn tas till trafiksäkerheten för
kollektivtrafikens resenärer. Idag körs mängd taxibilar till Klenshyttan för att
skolbarn inte kan/får korsa riksväg 50 om de åker buss hem.
Kollektivtrafikförvaltningen förespråkar en busslinga på ”rätt” sida av vägen
vilket medför antal fordon på vägen kan minska då vi endast kör buss och inga
parallella taxibilar. Alternativet är att man bygger en planskildhet så att man kan
ta sig från befintlig hållplats på ett säkert sätt.
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Förvaltningens kommentar
Förvaltningen noterar synpunkten, men hänvisar till Trafikverket då riksväg 50
är statlig. Utrymme för planskildhet finns troligen inte på grund av platsens
utformning och det gällande skyddet för riksintresse.
U11 Länsstyrelsen Dalarna
Yttrande inkommit den 4 juli 2018
Riksintresse
1. Kulturmiljö
I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en beskrivning och en precisering av
de kulturhistoriska värdena i Klenshyttan för att det ska finnas stöd vid
bygglovsprövning och överklaganden. Länsstyrelsen önskade också
rekommendationer för nytillkommande bebyggelse.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har utvecklat riktlinjerna men gör
bedömningen att den fördjupade översiktsplanen fortfarande kan upplevas som
svårtolkad, speciellt då det råder olika restriktioner inom samma område.
Område 1 skulle kunna minskas för att enbart innehålla fornlämningsområdet
där ingen ny bebyggelse ska tillåtas. Skillnaderna mellan område 2 och 3, och
vad som kan tillåtas inom respektive område, bör också tydligare beskrivas. Vad
är skillnaden på stor restriktivitet och viss restriktivitet? Vad innebär en
anpassning till kulturvärdena rent praktiskt? Att intentionerna knyts samman
med tydliga riktlinjer är viktigt för att kunna fungera vid en bygglovsprövning.
För att säkerställa syftet i översiktsplanen bör kommunen anta
områdesbestämmelser för Klenshyttan. Med områdesbestämmelser behöver
kommunen heller inte vara lika tydlig i den fördjupade översiktsplanen.
Exempel på riktlinjer för anpassning av bebyggelse inom område med
kulturhistoriska värden för att knyta an till den beskrivna karaktären i
riktlinjerna:


Fasader bör vara målade med röd slamfärg.



Takvinkeln bör vara mellan 25-35 grader.



Ny bebyggelse bör ha sadeltak.

Dessa är enbart exempel för att visa på hur tydlig kommunen kan vara och
riktlinjerna för just Klenshyttan måste vara baserade på kulturmiljövärdena i
området.
2. Miljökvalitetsnormer
Det saknas information kring hur vattenmiljön påverkas av en framtida
exploatering och om vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnormer
påverkas.
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3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Område 3 enligt plankartan ska bli LIS-område enligt planen. Det finns ingen
utpekad fri passage i hela LIS-området, vilket behöver åtgärdas. En fri passage
om minst ett par tiotal meter ska finnas längs strandlinjen. LIS-områden ska
även regelbundet innehålla så breda släpp att det är möjligt att nå vattnet relativt
ostörd. LIS-område ska inte pekas ut på uddar vilket har gjorts i den här planen.
Uddar behöver tas bort från LISområdet. I övrigt anser Länsstyrelsen att LISområdet kan godkännas eftersom en naturvärdesinventering gjorts och syfte
med området är beskrivet. Det är värdefullt om kommunen har en strategi för
utpekande av LIS-områden som inriktning i kommunens översiktsplan.
Hälsa och säkerhet
4. Buller
Trafikverket har låtit utföra en kompletterande bullerberäkning för
vägtrafikbuller från väg 50 och väg 619. Se Trafikverkets yttrande i bilaga.
Övrigt att beakta
5. Förorenad mark
Planbeskrivningen nämner en angränsande nedlagd deponi riskklass 3 enligt
MIFO - men denna berör inte planområdet. I övrigt saknas information om
förorenade områden i den fördjupade översiktsplanen. Planen bör ha med
information om hur eventuella förorenade områden ska hanteras inom
planområdet. Områden som ska bebyggas eller på annat sätt få ändrad markeller vattenanvändning bör belysas särskilt. En hänvisning bör också finnas till
länsstyrelsernas databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, där
det går att få mer information om varje objekt/område.
6. Dagvatten
Information kring hur hantering av dagvatten kommer att ske inom
planområdet saknas i planbeskrivningen
7. Energiförsörjning
Det anges inte vilken energiförsörjning som eftersträvas i planområdet.
8. Övrigt
Det anges på sid 25 i planbeskrivningen att "Dammförordningen vid
Dammsjöns utsläpp bör restaureras”. Förtydliga vad detta innebär. Det kan
krävas anmälan/tillstånd för vattenverksamhet för verksamheter i vatten.
9. Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
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SBN 2017/54

Förvaltningens kommentar
1. Plankartan uppdateras för att tydliggöra områdenas egenskaper.
Eftersom den fördjupade översiktsplanen endast är vägledande för framtida
planering och bygglovsansökan sätts inga fasta områdesbestämmelser. Istället
uppdateras den fördjupade översiktsplanen med förslag på bestämmelser.
2. Då det rör sig om en sådan liten potentiell exploatering kommer ej
vattenmiljön påverkas särskilt.
3. Planbeskrivningen uppdateras för att mer specifikt beskriva vilka delar av
området som kommer att bli LIS-område och en fri passage läggs till.
4. Se svar på yttrande U3. Planbeskrivningen uppdateras.
5. Planbeskrivningen uppdateras med hänvisning till Länsstyrelsens databas
över potentiellt förorenade områden. Dock ger den ingen ny information, utan
stärker endast det som redan finns beskrivet i planbeskrivningen.
Om detaljplan eller bygglov blir aktuellt utförs mer grundliga undersökningar
gällande föroreningar och i de fall EBH-stöd är möjligt ska det sökas.
6. En kommuntäckande plan med riktlinjer för dagvattenhantering är under
framtagande och den kommer ligga till grund om det skulle bli större
exploateringar i området. Planbeskrivningen uppdateras med kort information
kring dagvattenhantering.
7. Planbeskrivningen uppdateras med att förnybar energi eftersträvas som
energiförsörjning.
8. Bygglov för restaurering av dammförordningen ska sökas under 2018.
Ärendet hanteras vidare av verksamhetsområde Gata park.

4. Ej tillgodosedda synpunkter från samrådet


En privatperson vill se en återställning av dammen vid hyttan som den
var när den var i drift.

5. Övrigt
Utställningstiden förlängdes med en månad i enlighet med Länsstyrelsens
önskan.
Ett informationsmöte hölls i Klenshyttans bystuga den 14 maj 2018. På mötet
deltog två representanter från Ludvika kommun och ca 20 boende i
Klenshyttan. Nedan följer de viktigaste punkter som togs upp.
1. Område B - Det är nära till berggrunden och det lutar mycket. Trolig
risk för vattensjukt område. Mycket stenar i området. Troligen dyrt att
köpa loss marken och att exploatera. Behövs troligen ny väg från
Flygfältsvägen för att ansluta till området.
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2. Dammen - Stor risk för översvämning då dammluckorna är dåliga och
det är liten höjdskillnad. Något måste göras snabbt.
3. Vägar - Vägarna sköts dåligt, plogas och sandas dåligt. Det är
vägförening som har ansvaret.
4. Bullerplank – Dålig kvalitet på bullerplanken. Vissa har bullerplank
och andra inte fast det bor lika långt från riksvägen.
5. Lekplatsen – Lekplatsen är dålig och behöver rustas upp.
6. Skötsel vid hyttan - Kommer det verkligen röjas två gånger om vid
hyttan, det måste göras då det kommer mycket turister dit och det ser
dåligt ut när det ej klipps och sköts.
7. Kommer det byggas bostäder runt hela Dammsjön? - Risk för att
byggs runt hela Dammsjön och att den trevliga miljön försvinner.
De boende som skrev upp sig på närvarolistan under mötet har blivit
kontaktade med svar från förvaltningen på frågorna som togs upp.

6. Tidplan
Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige under december månad
2018.

7. Slutsats
Utställningsyttranden föranledde ändringar i den fördjupade översiktsplanen på
ett antal punkter inför utställningen. Detta har gjort att antalet negativa
synpunkter har minskat i utställningsskedet. Nedan följer exempel på
synpunkter från utställningsskedet, som inte är tillgodosedda:


Dalatrafik efterfrågar planskild korsning.



Kultur- och fritidsnämnden efterfrågar en utredning gällande gång- och
cykelvägar och dess belysning i planområdet.

Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet och
besluta om att lämna den fördjupade översiktsplanen vidare till
kommunfullmäktige för antagande.

8. Medverkande tjänstemän
Utställningsutlåtandet har skrivits av verksamhetsområde Planering.

Johanna Ingre
Planeringschef

Daniel Svensson
Samhällsplanerare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-24

Diarienummer

KS 2020/79

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över granskning av ny detaljplan för Del av
Laritstorp 6:62 ”Spendrups lager”
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till ny
detaljplan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 27 februari 2019 § 10 planbesked för
ändring av detaljplanen för Del av Laritstorp 6:62. Huvudsyftet är att
möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med
tillbyggnader i två etapper. Samtidigt justeras användningsgränsen mellan
industri och gata så att den sammanfaller med fastighetsgränsen och skydd för
underjordiska ledningar införs.
Samråd pågick mellan den 11 oktober och den 20 november 2019. Under
samrådstiden inkom elva yttranden, merparten utan erinran. Synpunkterna
gällde bland annat tillgången till kablar och vikten av att vara uppmärksam vid
markarbete på föroreningar då det finns förorenade områden i närheten. En
privatperson, som är delägare i ett stall i närheten av Spendrups, föreslår att
man ser över detaljplanen och möjligheten att eventuellt flytta gränsen för
densamma så att stallet och dess hagar antingen är inom detaljplanen i sin
helhet eller ligger utanför densamma. Av samrådsredogörelsen framgår att
ändringar för stallet inte hanteras inom denna detaljplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över förslaget till detaljplan den 5
november 2019 § 124 och hade då inget att erinra.
Granskning pågår från den 21 februari till den 19 mars 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget och
föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inte lämna några synpunkter.

Ekonomiska konsekvenser
Av planbeskrivningen framgår det att detaljplanen bekostad av den sökande.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare
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Bilagor
Granskningshandlingar
 Underrättelse, daterad 21 februari 2020
 Samrådsredogörelse, daterad 19 februari 2020
 Planbeskrivning, upprättad i februari 2020
 Plankarta, upprättad i februari 2020

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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GRANSKNINGSHANDLING
Datum

1(2)
Diarienummer

2020-02-21

SBN 2018/1371-21

Torkel Berg, 0240-861 36
torkel.berg@ludvika.se

Underrättelse
Granskning av ny detaljplan för Del av Laritstorp 6:62
”Spendrups lager”
Planområdet ligger på Skakelbacken i Grängesberg, norr om Riksväg 50 och
Bergslagsbanan.
Huvudsyftet är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på
Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper.
Planen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.
Handlingar
Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom
tillgängliga på
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Grängesbergs bibliotek – Stationshuset, under öppettid
- Internet: www.ludvika.se
Information och synpunkter
Planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 63
samhallsbyggnad@ludvika.se
Granskningen pågår från den 21 februari till och med den 19 mars 2020,
då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.
Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till
granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har
väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera
hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett
godkännande av planen.
Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress

Ludvika kommun
Postadress

771 82 Ludvika

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.ludvika.se

samhallsbyggnad@ludvika.se

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

0240-860 00

170

Fax

0240-810 26

Organisationsnr

212000-2270
Bankgiro

467-5088

Datum

2020-02-21

Ludvika kommun

Diarienummer

SBN 2018/1371-21

och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från
handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina
personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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GRANSKNINGSHANDLING
Datum

1(7)
Diarienummer

2020-02-19

SBN 2018/1371-21

Verksamhetsområde planering
Torkel Berg, 0240-861 36
torkel.berg@ludvika.se

Samrådsredogörelse
Ny detaljplan för del av Laritstorp 6:62
”Spendrups lager” i Grängesberg

Tillbyggnad

Befintligt lager med föreslagen tillbyggnad till höger. Volymsmodeller i Ludvika kommuns
interaktiva 3D-modell.

Ludvika kommun
Postadress

771 82 Ludvika

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.ludvika.se

Organisationsnr

samhallsbyggnad@ludvika.se

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

0240-860 00
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212000-2270
Bankgiro

467-5088

PlusGiro
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Innehåll
1.

Samrådets bedrivande.......................................................................................... 2

2.

Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställningstagande...................... 3

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer........................................................ 4
4.

Samrådsmöte ........................................................................................................ 6

5.

Övrigt..................................................................................................................... 6

6.

Tidplan................................................................................................................... 7

7.

Slutsats ................................................................................................................... 7

8.

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

1. Samrådets bedrivande
Den 27 februari 2019 §10 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge ett
positivt planbesked. Inget särskilt beslut om uppdrag behövs utöver
planbeskedet. I uppdraget ingår att genomföra samråd.
Samrådet genomfördes från den 11 oktober till och med den 20 november
2019. Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter,
intresseföreningar, kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett
förslag till ny detaljplan.
Samrådshandlingar har skickats ut till 29 berörda remissinstanser enligt
verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning.
Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet
www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i
Ludvika Folkets hus.
Ett samrådsmöte hölls den 24 oktober 2019.
Elva yttranden har inkommit, varav två efter samrådstidens slut.

173

Sida

2(7)

Datum

Diarienummer

2020-02-19

Ludvika kommun

SBN 2018/1371-21

Sida

3(7)

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga
ställningstagande
Av inkomna elva yttranden var tre med synpunkter och åtta utan erinran.
Ingen Yttrande m Inkommet
erinran synpunkter datum
Länsstyrelsen

S9

x

2019-11-20

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl
Kommunstyrelsens arbetsutskott

S6

x

2019-11-11

Kultur- och fritidsnämnden

S4

x

2019-10-25

Räddningstjänsten Dala Mitt

S10

x

2019-11-25

S5

x

2019-11-07

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster
och boende inom planområdet
Spendrups
Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster
och boende i fastigheter gränsande till
planområdet
En privatperson

S3

x

2019-10-18

Intresseföreningar och sammanslutningar
Övriga privatpersoner
Övriga
Bergsstaten

S1

x

2019-10-14

Region Dalarna - Kollektivtrafikförvaltningen S2

x

2019-10-17

Lantmäteriet

S7

x

2019-11-12

Polismyndigheten

S8

x

2019-11-20

Skanova

S11

174

x

2019-12-12

Datum

2020-02-19

Ludvika kommun

Diarienummer

SBN 2018/1371-21

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Yttranden utan erinran eller synpunkter redovisas endast i tabellen ovan.
S1 Bergsstaten
Yttrande inkommet den 14 oktober 2019
Synpunkter

Förvaltningens kommentarer

Inom området finns ett gällande
undersökningstillstånd: Grängesberg nr 100.

Detta förutsätts inte hindra syftet
med detaljplanen. Tillståndet
omnämns i planbeskrivningen.

Bergsstaten har inga ytterligare synpunkter
att framföra.

S3 En privatperson – delägare i ett stall på Laritstorp 6:27
Yttrande inkommet den 18 oktober 2019
Synpunkter

Förvaltningens kommentarer

Vi som ägare till ett stall som ligger inom
Skakelbacken i Grängesberg ser gärna att
man ser över detaljplanen och möjligheten att
eventuellt flytta gränsen för densamma så att
Stallet och dess hagar antingen är inom
detaljplanen i sin helhet eller ligger utanför
densamma. Att som i dagens läge ha en
detaljplan som motsätter sig fritidsaktiviteter
och är klassad som industriområde rimmar
illa med ett aktivt stall. Gränsdragningen
som är idag försvårar även möjligheterna till
att stycka av en eventuell tomt.

Se kapitel 5. Övrigt.

När ny detaljplan ändå skall upp känns det
rimligt att man ser över den befintliga och
försöker få denna att vara så rimlig som
möjligt för att slippa förändringar och
hattande i denna under flera omgångar.
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S9 Länsstyrelsen Dalarna
Yttrande inkommet den 20 november 2019
Synpunkter

Förvaltningens kommentarer

Frågor som kan leda till att denna
plan överprövas enligt PBL 11:10
Vår granskning har inte identifierat några
sådana frågor.

Övrigt att beakta

Planbeskrivningen kompletteras.

Förorenade områden
Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att det
finns ett flertal MIFO-objekt i närheten där
den förväntade branschtypiska föroreningen
är drivmedel som kan spridas. Då detta inte
ligger i direkt anslutning till det avsedda
området för uppförandet av byggnad(er)
förefaller det ej som motiverat att kräva en
undersökning inför att markarbetet kan
påbörjas med avseende på lättflyktiga ämnen.
Verksamhetsutövaren ombeds däremot att
vidta varsamhet vid markarbete och vara
observant om synliga eller doftande
föroreningar skulle påträffas. I sådana fall
ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten
omedelbart kontaktas.

Behovsbedömning enligt 6 §
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

S11 Skanova - Telia
Yttrande inkommet den 12 december 2019 – sent inkommet
Synpunkter

Förvaltningens kommentarer

Skanova har markförlagda kablar i området
och önskar behålla befintligt nät som
passerar i området enlig. (karta bifogad till
yttrandet)

Plankartan kompletteras med ett uområde som skydd för markledningarna. De ligger så nära det
område som planeras bebyggas att
Om undanflyttningsåtgärder krävs förutsätter det kan bli aktuellt att flytta dem.
Skanova att den part som initierar åtgärden Även planbeskrivningen
kompletteras.
även bekostar den.
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För övrigt har vi inget att erinra mot
detaljplanen.

4. Samrådsmöte
Till samrådsmötet i Parkskolans matsal i Grängesberg, den 24 oktober 2019,
kom ingen förutom kommunens representanter.

5. Övrigt
Planärendet togs upp med Länsstyrelsen i ett ”tidigt samråd” den 17 september
2019. Länsstyrelsen hade då inga synpunkter, men ställde frågor om den
tidigare planerade järnvägsanslutningen.
Vid en kontroll med Boverket, den 13 januari 2020, om den juridiska
innebörden av exploateringsbestämmelsen e1, konstaterades att den är tvetydig
och bör formuleras på något annat sätt, eller tas bort helt. I det här fallet
bedöms det lämpligt att ta bort bestämmelsen helt.
Den 28 januari 2020 inkom e-post från samma privatperson som skrivit
yttrande S3 om stallet. Han skriver så här:
”Vi förstår att Spendrups vill ha dessa möjligheter i framtiden men det får nog anses som
väldigt långt bort i horisonten innan de har byggt ut lager hela vägen fram och över vägen så
att stallbyggnaden påverkas.
Vi har inga problem med att hagen på "spendrupssidan" av vägen är kvar i detaljplanen
men vi finner det lämpligt att rita avgränsningen längs vägen så att stall och skog bakom stall
ej står med som industriområde.
Detta skulle möjliggöra diskussion om eventuellt friköpande av denna mark i långsiktig plan
samt skulle även göra att industriområdet ej har verksamhet inom fritid vilket är klart
inskrivet att det ej skall förekomma. Bara denna skrivelse är märklig i samband med att
man ritade in ett stall i detaljplanen.”
Spendrups kontaktades och svarade, den 31 januari 2020, att industrimarken
behövs för Spendrups framtida expansion. Norrut är den enda expansionsytan.
De är skeptiska till placeringen av stallet och vill inte att den marken friköps
som en privat fastighet för stall. Det här planärendet bekostas av Spendrups.
Stallägaren får i så fall driva ett eget planärende för stall och hagar. Däremot har
Spendrups inget emot att stallet och hästhagarna är kvar så länge Spendrups
inte har behov av den marken.
Detta togs upp på kommunens planberedning den 6 februari 2020.
Planberedningens direktiv är att ändringar för stallet inte tas med i denna
detaljplan.
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Den 30 januari kontaktades Ledningskollen.se och den 7 februari 2020 stängdes
ärendet efter att svar inkommit från alla ledningsägare. Skanovas teleledningar
är de som ligger närmast planerat bygge. Plankartan justeras när det gäller uområden.

6. Tidplan
Detaljplanen beräknas antas av samhällsbyggnadsnämnden under april månad
2020.

7. Slutsats
Detaljplanen kan, efter en del mindre justeringar, skickas ut på granskning.
Planärendet kan fortsätta med standardförfarande.

8. Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde Planering.

Johanna Ingre
Planeringschef

Torkel Berg
Planarkitekt - handläggare
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Planbeskrivning
Tillhörande ny detaljplan för

Del av Laritstorp 6:62
”Spendrups lager”
i Grängesberg
Upprättad i februari 2020

Ortofoto av Skakelbacken med plangränsen markerad med gul linje

Postadress

Besöksadress

771 82 LUDVIKA Carlavägen 24

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

0240-863 10 exp

0240-810 26

467-5088

12 45 30-7
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1 Handlingar
Detaljplanen består av:
Plankarta med bestämmelser


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning (denna handling)

För planprocessen finns dessutom:


Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande (skrivs efter granskningen)



Fastighetsförteckning

2 Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på
Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper.
Samtidigt justeras användningsgränsen mellan industri och gata så att den sammanfaller med fastighetsgränsen och skydd för underjordiska ledningar införs.

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden.
Riksintressen i närheten av området är järnvägen Bergslagsbanan, på 56 m avstånd, Riksväg 50, på 72 m avstånd och riksintresset för värdefulla ämnen och
material, som inte är geografiskt avgränsat.

4 Plandata
4.1 Lägesbestämning
Planområdet ligger på Skakelbacken i Grängesberg, norr om Riksväg 50 och
Bergslagsbanan. Planen begränsas av Industrivägen i söder, Laritstorp 6:27 och
byggnader på Laritstorp 6:62 i öster, Laritstorp 6:27 i norr och befintligt lager
på Laritstorp 6:62 i väster.
4.2 Areal
Planområdet omfattar cirka en hektar.
4.3 Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs av Spendrups Bryggeri AB och en mindre
del ägs av Ludvika kommun. Se även 7.1.1.
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5 Tidigare ställningstaganden
5.1 Översiktliga planer
Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger befintligt verksamhetsområde för planområdet, att industriområdet på Skakelbacken ska utvecklas
och att intresset att återöppna gruvan konkurrerar med en fortsatt utveckling på
Skakelbacken.
5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området omfattas av detaljplan 405, upprättad 2009 och detaljplan 398 upprättad 2008.
Detaljplanerna har användningen industri för nu aktuellt planområde, med en
markremsa där byggnader inte får uppföras, närmast befintligt lager.
Genomförandetiderna för detaljplanerna har gått ut.
5.3 Program för planområdet
Detaljplanen är i linje med översiktsplanen. Därför bedöms inget särskilt program behövas.
5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan
Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. De förändringar som
detaljplanen medför (jämfört med gällande detaljplan) bedömdes inte medföra
någon betydande miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbedömning2 (SMB) enligt PBL bedömdes inte behövas. Det är betydande miljöpåverkan3 som utlöser
SMB-kravet.
Detta talar emot att det är betydande miljöpåverkan:



Området är redan ett industriområde
Förändringen medför att en 12,5 m bred markremsa där byggnad inte
får uppföras, nu får bebyggas och att ett område där byggnadshöjden
var begränsad till 10 m nu får bebyggas med byggnader med 14 m nockhöjd. Förändringen är alltså liten.

Inget talar för att det är betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.4

1

Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar

2

Plan- och bygglagen 4 kap 33 b §

Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2
3

4

Länsstyrelsens samrådsyttrande den 20 november 2019
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5.5 Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 27 februari 2019 § 10, att ge
Spendrups Bryggeri AB ett planbesked som innebär att kommunen avser att inleda en planläggning. I uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning.

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
6.1

Natur

6.1.1 Mark och vegetation
Marken består av en asfalterad yta längs befintligt lager, en skogsdunge dominerad av avverkningsmogna tallar och ett upplag med jord, bergkross och betongelement.
6.1.2 Geotekniska förhållanden
SGU:s kartvisare pekar på att marken inom planområdet är utfyllt och inte utgör fastmark. Enligt SGU:s karta Ser Aa 177 från 1933 utgörs marken av torv.
Sannolikt överlagrar fyllnadsmassorna denna. I övrigt är morän den dominerande jordarten i området.
Enligt brunnar söder om Industrivägen är djupet till berg 2,5 -5 meter.
Berggrunden utgörs av en gråröd granodiorit-granit enligt SGU:s kartvisare.
Under 1980-talet upptäcktes en förkastningsspricka genom Grängesbergs centrum, och markrörelser kunde konstateras för ett område inom Grängesbergs
centrala delar. Förkastningssprickan har en utbredning från sydväst mot nordost och passerar Skakelbacken strax öster om bryggeriets lager, cirka 180 m väster om nu aktuellt planområde. I takt med att gruvan har vattenfyllts har markrörelserna avklingat. Området har ingående undersökts med avseende på förkastningen. Geofysiska mätningar är gjorda i maj 2009.
Det faktum att det finns torv inom området indikerar att området ligger i en
svacka. Området har grävts ur och fyllts upp med bergkross. Den geotekniska
undersökning som VIAK genomförde 1956 nämner inget om grundvattnets
nivå. Emellertid redovisas nivån för fast berg. Marknivån inom planområdet ligger som lägst på cirka +265 m. Där berggrunden ligger som lägst, i Skakelbackens mellersta del, är dess nivå +259 m. Var tröskeln ligger finns inga klara uppgifter på. En mätpunkt redovisar dock en nivå till berg i områdets norra del på
+263,5 m. Det är vidare osäkert om området är urdränerat genom avsänkningen av grundvattenytan på grund av gruvan eller genom befintlig dränering.
Ludvika kommun har genom mätningar av grundvattenytan i en brunn inom
området konstaterat en nivå på +264,19 m. SWECO har gjort mätningar i ett
antal grundvattenrör och uppmätt nivåer både något högre och något lägre än
kommunens mätresultat.
Nu när gruvan vattenfyllts så kan konstateras att vattenytan i dagbrottet hamnade på 250,80 m (september 2007) således väl under planområdet.
En gällande bearbetningskoncession finns för gruvområdet i Grängesberg. (För
det aktuella planområdet finns det ett undersökningstillstånd, Grängesberg nr

6(15)

184

Sida

6(15)

Ludvika Kommun

Planbeskrivning
Spendrups lager

100 som gäller järn, apatit, skandium och lantan). Grängesberg utgör riksintresse för mineralfyndigheter. Detta har ännu inte avgränsats. Det innebär att
mineralutvinning kan ha företräde före andra verksamheter.
Det bör beaktas att vid en återöppning av Grängesbergs gruva kan förkastningssprickan medföra skador och sättningar i närområdet.
6.1.3 Förorenad mark
I västra Skakelbacksområdet finns omfattande lager av avfallssand från gruvverksamheten. Analyser av avfallssanden har genomförts. Analyserna visar på
måttligt förhöjda halter av vissa metaller som vanadin, kobolt och arsenik. Avfallet kan bedömas som stabilt, som oftast är fallet vid järnmalmsgruvor, eftersom det finns i mycket stora mängder inom hela samhället utan att några
konsekvenser upptäckts. Avfallssanden har använts tillsammans med jordmassor för återställningsarbeten inom gruvområdet.
Ett flertal MIFO-objekt5 finns i närheten, där den förväntade branschtypiska
föroreningen är drivmedel som kan spridas. Då detta inte ligger i direkt anslutning till planområdet är det inte motiverat att kräva en undersökning, inför att
markarbetet kan påbörjas, med avseende på lättflyktiga ämnen. Verksamhetsutövaren ombeds däremot att vidta varsamhet vid markarbete och vara observant
om synliga eller doftande föroreningar skulle påträffas. I sådana fall ska arbetet
avbrytas och tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas.
6.1.4 Radon
Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark, men med anledning av att det finns betydande mängder fyllnadsmassor inom området kan det
innebär att det finns partier med högre radonrisk. Det är avgörande om fyllnadsmassorna kommer att schaktas bort. Kommer det att fyllas ut med andra
massor kan även det medföra en högre radonrisk.
6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd
Risken för skred är minimal då området är så pass flackt.
Planområdet ligger cirka 15 m över nivån för den vattenfyllda gruvan, som är
närmaste vattenyta. Dagvattensystemet är dimensionerat för att klara stora tillfälliga flöden, se 6.7.2 Dagvatten. Risken för översvämning bedöms vara liten,
med viss osäkerhet för ändrade hydrologiska förhållanden sedan gruvan blivit
vattenfylld.
6.1.6 Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i planområdet.6

Potentiellt förorenade områden inventerade enligt en metodik för inventering (MIFO), som
resulterar i en riskklassning
5

6

Riksantikvarieämbetets fornsök och Länsstyrelserna Sveriges länskarta
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Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.7 Det innebär att nyupptäckta
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.
6.2

Bebyggelseområden

6.2.1 Bostäder
Inga bostäder finns eller planeras inom planområdet. Närmaste bostad finns på
Kyrkbacken på över 200 m avstånd och på andra sidan järnväg och riksväg.

Skogsdungen i bildens mitt ligger inom planområdet. Kyrkbacken är nere till höger vid kartans skala.

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Lagret är en arbetsplats.
6.2.3 Offentlig och kommersiell service
Service finns i Grängesbergs centrum cirka 1 km från planområdet.
6.2.4 Tillgänglighet
Gällande regler för tillgänglighet ska tillämpas. Det finns inga nivåskillnader
som försvårar tillgängligheten.
6.2.5 Byggnadskultur
Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns inom eller i anslutning till planområdet.
6.2.6 Gestaltning
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena

7

Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 §
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på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god
form-, färg- och materialverkan.8
En anpassning till det befintliga lagrets utformning bedöms vara lämplig.
Befintligt låglager är 10 m högt, men tillåten byggnadshöjd enligt gällande detaljplan är cirka 20 m (+ 286 m). Den nya detaljplanen föreskriver + 280 m som
högsta nockhöjd, vilket motsvarar cirka 14 m över marken.9 Enligt sektionsritningar i begäran om planbesked kommer överkant vägg och nockhöjd på tillbyggnaden bli 13,2 m (+ 279,2 m).

Lagerbyggnaderna i mörkgrå och ljusgrå färgsättning.

Tillbyggnad

Befintligt lager med föreslagen tillbyggnad till höger. Volymsmodeller i Ludvika kommuns
interaktiva 3D-modell.

8

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2

I den gamla detaljplanen är höjderna enligt RH70. Höjderna i den nya är enligt RH2000. Mellan höjdsystemen skiljer cirka 0,2 m, vilket beror på landhöjningen. I praktiken har det ingen betydelse eftersom höjderna i detaljplanerna är tilltagna med god marginal.
9
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6.3

Friytor

6.3.1 Lek och rekreation
Eftersom planområdet är ett inhägnat område för industri så behövs ingen
friyta för barn. Den befintliga skogsdungen är planlagd som industri och långt
från bostäder, skolor och liknande.
Inom industriområdet kan uteplatser för anställdas rekreation, i samband med
pauser, behövas. Ingen särskild planbestämmelse behövs för detta.
6.3.2 Naturmiljö
Den del av området som är tänkt att byggas ut som ”steg 1” är bevuxen med ett
litet skogsparti dominerat av tall, utan gamla träd eller andra större naturvärden10. Max uppmätt stamdiameter i brösthöjd är 38 cm, vilket bedömdes vara
en snabbvuxen tall. Inget nämns i gällande detaljplan från 2008 om några höga
naturvärden inom det området. Istället har skogsdungen en byggrätt för industri.

Skogsdungen inom planområdet

6.4

Gator och trafik

6.4.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik
Industrivägen i söder leder till planområdet. En utökning av lagrets kapacitet
kan leda till en viss ökning av tunga transporter. Industrivägen har kapacitet för

10

Bedömningen är gjord av verksamhetsområde Planering
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detta, men det ökar risken för oskyddade trafikanter i tunneln under järnvägen,
till Riksväg 50.
6.4.2 Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns vid Industrivägens anslutning till Björnhyttevägen,
400 m från planområdet. Hållplats finns även vid Riksväg 50 på en halv kilometers avstånd.
Grängesbergs resecentrum med järnvägsstation finns på cirka en kilometers avstånd från planområdet.
6.4.3 Parkering, varumottag, utfarter
En stor parkering finns väster om lagerbyggnaden. Där finns även varumottag
och utfart. Se bild på sidan 8.
Det kan även bli en intern transportväg inom planområdet, runt tillbyggnaden.
6.5 Trygghet
En förlängning av lagret bedöms inte påverka tryggheten. Möjligen kommer
miljön upplevas som tryggare utan skogsdungen.
6.6

Störningar

6.6.1 Buller
Buller förekommer inom området genom närheten till Bergslagsbanan. Banan
går på en hög bank som fungerar som bullervall mot riksvägen. Verksamheten
inom planområdet är inte bullrig. Transporter till och från lagret ger ett visst
buller.
Varken lagret eller kringliggande verksamheter/bebyggelse är störningskänslig.
Buller bedöms inte vara något problem i området.
6.6.2 Luft
Lukt kan förekomma från bryggeriets egna anläggningar. Detta påverkar dock
inte bryggeriets lager negativt.
6.6.3 Sanitära förhållanden
Befintlig bebyggelse runt planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
6.6.4 Skyddsanordningar
Planområdet förutsätts bli inhägnat på motsvarande sätt som nuvarande industriområde.
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6.6.5 Farligt gods – kvalitativ riskanalys
Söder om planområdet finns Bergslagsbanan och Riksväg 50. De är rekommenderade leder för farligt gods. Båda ligger inom 150 m avstånd från planområdet.
Därmed krävs en kvalitativ riskanalys enligt Länsstyrelsen11.
Bergslagsbanan ligger på 64 m avstånd från närmaste byggrätt inom planområdet. Hastigheten är där skyltad till 105 km/h. Järnvägen går på en banvall vars
överkant är cirka två meter högre än planområdets marknivå. Banvallen omges
av diken.
Riksvägen ligger på 78 m avstånd från närmaste byggrätt inom planområdet.
Hastigheten är begränsad till 40 km/h. Riksvägen avskärmas delvis från planområdet av järnvägens banvall. Mellan vägen och banvallen finns ett dike.
Längre österut stiger riksvägen upp till en högre nivå än banvallen, vars höjd
där minskar.
De avstånd som anges i Länsstyrelsens vägledning om farligt gods, förutsätter
att transportflödet av farligt gods är högt, att hastigheten på leden för farligt
gods är 90-110 km/h och att det inte finns några barriärer eller nivåskillnader
som skärmar av leden från planområdet. Säkerhetsavståndet till industri anges
till 30 m.

Banvallen vid planområdet. Den röda lastbilen kör på riksvägen.

Den dimensionerande risken är att en tankbil/-vagn med petroleumprodukter
fattar eld. Detta kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa
andra typer av farligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera
vanligt och räknas därför som den dimensionerande risken.
Riskbedömning
Järnvägens placering, på en banvall vid planområdet, talar för att skyddsavståndet bör utökas. Avståndet till planområdets byggrätt är i det här fallet mer än

11

Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06.
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dubbelt så stort som det vägledningen anger. Det bedöms vara ett tillräckligt avstånd.
Riksvägens placering, på andra sidan järnvägens banvall, gör att en olycka med
farligt gods där inte bedöms få stor påverkan på planområdet. Hastighetsbegränsningen till 40 km/h på riksvägen ger låg olycks- och skaderisk.
Avståndet till järnvägen gör att risken för att de människor som vistas i byggnader inom planområdet, kommer till skada vid en olycka med farlig gods, är
mycket liten.
6.6.6 Räddningstjänstens insatstid
Det aktuella området ligger inte långt från räddningstjänstens filial i Grängesberg. En första styrka kan vara på plats inom tio minuter vid en eventuell
olycka. Full styrka kan vara på plats inom tjugo minuter. Åtkomligheten för
räddningstjänsten ska beaktas i samband med tillbyggnad av befintlig byggnad.
6.7

Teknisk försörjning

6.7.1 Vatten och avlopp
Tillbyggnaderna inom planområdet kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
6.7.2 Dagvatten
Dagvattnet på Skakelbacken omhändertas med en kombination av infiltration
och direktavledning. Det förbehandlas i en oljeavskiljare. Ett dagvattensystem
med öppna brunnar och sandfång infiltrerar dagvattnet ner i bergmassorna på
fastigheten. På detta sätt får dagvattnet en lokal rening samtidigt som ett utjämningsmagasin skapats. Dagvattnet kommer så småningom att hamna i
Skråssbäcken för vidare transport till Glaningen, Gonäsån och Väsman. Dagvattensystemet har möjlighet att klara stora tillfälliga flöden. De nya tillbyggnaderna ansluts till detta system.
6.7.3 Värme
Lagret är anslutet till fjärrvärme. Ett u-område och en ledningsrätt för ledningarna finns i planområdets södra del.
6.7.4 El
Lagret är anslutet till elnätet. Elledningar finns i marken i sydöstra delen av
planområdet. De skyddas med ett u-område i detaljplanen. En av elledningarna
kan eventuellt delvis behöva flyttas om hela u1-området behöver bebyggas – se
vidare nedan.
6.7.5 Bredband - tele
Lagret är anslutet till bredband. Optokablar för bredband finns vid fjärrvärmeledningarna.
Teleledningar finns norr om fjärrvärmeledningen. De kan eventuellt behöva
flyttas för att ge plats för bygget. I detaljplanen finns ett område u1 med bestämmelsen ”Marken ska hållas tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Om ledningarna flyttas får byggnader uppföras”.
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6.7.6 Avfall
Kommunal sophämtning finns i området. Återvinningscentral finns i Björnhyttan.
6.8 Barnperspektiv
En utbyggnad enligt detaljplanen innebär att ett mindre skogsområde tas i anspråk för industri och det blir därmed inte tillgängligt för barn. Skogsområdet
har dock knappast någon betydelse för barn eftersom det ligger mitt i ett industriområde. Det är redan idag planlagt för industri.
6.9 Konsekvenser och överväganden
Detaljplanens genomförande innebär att en mycket stor byggnad förlängs så att
den blir ännu större. Det är inte självklart att en så stor, grå byggnad utan fönster och andra detaljer, upplevs positivt av alla. Byggnaden har dock, genom sin
storlek, utformning och spektakulära broanslutning till bryggeriet, blivit ett
landmärke för Grängesberg, vilket bedöms vara positivt. Att byggnaden förlängs bedöms förstärka karaktären av landmärke.
En markremsa, som i gällande detaljplan inte får förses med byggnader, får bebyggas. Markremsan sammanfaller med den tidigare planerade järnvägsanslutningen. Ett byggande enligt planen innebär att man bygger bort den möjligheten. Spendrups har dock en annan lösning för gods på järnväg, vilket gör att
”markreservatets” betydelse är begränsad.
Ett skogsparti mitt i industriområdet tas i anspråk för en tillbyggnad. Skogspartiet bedöms inte ha något högre naturvärde eller rekreationsvärde, se 6.3.2 Naturmiljö och 6.8 Barnperspektiv.
Tillbyggnaderna bedöms vara viktiga för bryggeriets utveckling och möjlighet
att vara kvar i Grängesberg.

7 Genomförande
7.1
7.1.1

Fastighetsrättsliga frågor
Ingående fastigheter och markägoförhållande

7.2 Kvartersmark
Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvartersmark åvilar den enskilde fastighetsägaren.
7.3

Organisatoriska frågor

7.3.1 Planförfarande
Planarbetet inleds med standardplanförfarande. Efter samrådet kan det övergå i
utökat planförfarande beroende på inkomna yttranden.

14(15)

192

Sida

14(15)

Planbeskrivning
Spendrups lager

Ludvika Kommun

7.3.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark.
7.3.3 Genomförandetid
Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genomförandetid inom vilken detaljplanen ska vara genomförd.
För denna plan föreslås en genomförandetid av fem (5) år.
7.4 Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av sökanden.
7.5 Tidplan
Samråd
oktober – november 2019
Granskning februari – mars 2020
Antagande

april 2020

8 Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.

Johanna Ingre
planeringschef

Torkel Berg
planarkitekt – handläggare
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen - verksamhetsområde Planering
Upprättad i februari 2020

1

Johanna Ingre
Planeringschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-02-11
Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se

KS 2020/72

Kommunstyrelsen

Upphävande av riktlinjer för att få ta del av
statsbidrag för finskt förvaltningsområde
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för att få ta del av statsbidrag för finskt
förvaltningsområde som kommunstyrelsen antog den 11 april 2017 § 85.

Beskrivning av ärenden
Kommunstyrelsens antog den 11 april 2017 § 85 riktlinjer för att få ta del av
statsbidrag för finskt förvaltningsområde, riktlinjerna har förlorat sin roll och
bör upphävas. Riktlinjerna togs fram i ett försöka att få förvaltningarna och
föreningarna att ansöka om medel för aktiviteter eller åtgärder som syftade till
att uppnå åtgärder som angavs i den övergripande handlingsplanen för finskt
förvaltningsområde.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Sektionschef

Beslut skickas till
Samordnare för finskt förvaltningsområde för kännedom
Styrdokument för avpublicering
Akten
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RIKTLINJER
Datum

2017-02-21
Kanslienheten

Riktlinjer för ansökan om
att ta del av statsbidrag för
finskt förvaltningsområde

Dokumentnamn

Riktlinjer ansökan om att ta del av statsbidrag
Dokumentägare

Kanslichef

Dokumentansvarig

Kanslichef

Dokumenttyp

Riktlinjer

Omfattning

Internt/externt

Publicering

Internt/externt

Författningsstöd

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Beslutad

Bör revideras senast

Revideringar

Vad revideringen avsett

Vid behov

Beslutsinstans

Råd för finskt
förvaltningsområde
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Diarienummer

KS 2017/

Datum

Ludvika kommun

2017-02-21

1 Bakgrund
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(SFS 2009:724) i kraft. Denna lag stärker det skydd för Sveriges historiska
nationella minoriteter och deras språk (alla varieteter) som antogs av riksdagen
år 1999. Enligt lagen är Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Minoritetslagen innehåller allmänna, hela Sverige gällande bestämmelser, om de
nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Lagen innehåller även
bestämmelser om särskilda förvaltningsområden för finska, meänkieli
respektive samiska, samt bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli
och samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. I språklagen (SFS
2009:600) fastställs att ”[d]et allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken.” I lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724) utvecklas tanken vidare: ”Det allmänna ska
även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
Sedan 1 februari 2015 tillhör Ludvika kommun förvaltningsområdet för finska,
vilket bland annat innebär att de finsktalande kommuninvånarna har rätt att
använda finska i kontakt med kommunen. Därtill har de rätt till finskspråkig
förskoleverksamhet och äldreomsorg.
En kommun som tillhör det finska förvaltningsområdet erhåller årligen
statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län för de ökade kostnader som
uppstår i samband med att kommunen uppfyller sina lagstadgade åtaganden.
Enligt Länsstyrelsen ska statsbidraget användas i samråd med minoriteten till
merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst, inte till sådant
kommunen sedan tidigare är skyldig att göra, till exempel att anlita tolk och dela
ut ordinarie föreningsbidrag.
1.1 Vad får pengarna användas till?
Möjliga användningsområden för statsbidraget är:
 Dialog och samråd med minoriteter
 Kartläggning
 Informationsinsatser och översättningar
 Organisationsöversyn och förändringar
 Kultur- och språkinsatser
 Synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, ex skyltning
 Initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur,
pedagogiskt material

Riktlinjer för ansökan om att ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde
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Datum

Ludvika kommun

2017-02-21

 Del av personalkostnader
 Handlingsplan
1.2 För föreningar
Föreningar, företag och enskilda aktörer i Ludvika kommun kan beviljas medel
från statsbidraget för en verksamhet som stödjer kommunens
minoritetsåtagande och sverigefinnarnas rättigheter. Beslutet att bevilja medel
för sådan verksamhet sker enligt ett antal riktlinjer:
1. Verksamheten bör främja och synliggöra det finska språket och den
sverigefinska kulturen, exempelvis föreläsningar, offentliga kulturarrangemang
etc.
2. Verksamheten är ett projekt, arrangemang eller ett behov utöver föreningars
ordinarie verksamhet
3. Verksamheten ska riktas till Ludvika kommuns sverigefinska befolkning, dvs.
inte användas till andra kommuners minoritetsåtaganden
4. Verksamhet som riktar sig till barn/ungdomar samt äldre prioriteras
5. Verksamhet som syftar till att främja användningen och bevarandet av det
finska språket prioriteras.
Medel beviljas inte till verksamhet där främjandet av den sverigefinska kulturen
och språket endast är en begränsad del av syftet med verksamheten.

2 Ansökningsförfarande
Rådet för finskt förvaltningsområde beslutar om beviljandet av medel för
ansökningar som kommer in med hänsyn till om det finns utrymme i budgeten.
En ansökan ska innehålla följande uppgifter och lämnas på bifogad blankett:
 föreningens/aktörens organisationsnummer/personnummer,
 postgiro/bankgiro, kontaktuppgifter och kontaktperson
 kort beskrivning av användningsområdet
 mål och syfte
 målgrupp(er)
 tidsplan för genomförandet
 belopp som medel söks för med bifogad budgetskiss
 uppgifter om eventuella andra finansiärer
Statsbidraget till kommuner ska användas i samråd med minoriteterna och till
merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst, inte till sådant som
man redan är skyldig att göra, till exempel att anlita tolk enligt förvaltningslagen
och dela ut ordinarie föreningsbidrag.
Riktlinjer för ansökan om att ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde
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2.1 Interna ansökningar - om ni blir beviljade bidrag
När ni konterar kostnader som uppstår ska ni alltid använda proj 8056 för att
förvaltningen ska kunna göra uppföljning av medlen.
2.2 Frågor?
Kontakta Jessica Hedlund på jessica.hedlund@ludvika.se eller 0240-866 56

Riktlinjer för ansökan om att ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-14

Diarienummer

KS 2020/13-00

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Antagande av reviderade riktlinjer för styrdokument i
Ludvika kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för styrdokument i Ludvika
kommun, daterade den 14 februari 2020.

Sammanfattning
Till följd av bland annat ny rutin för hantering och publicering av styrdokument
föreslås riktlinjer för styrdokument, som fullmäktige antog den 18 december
2017 § 253, revideras. Syftet med revideringen är att säkerställa att kommunens
styrdokument ses över minst en gång per mandatperiod, genom att de
aktualitetsprövas. Styrdokument som dokumentansvarig bedömer är aktuella
skickas till beslutsfattande instans för aktualitetsprövning. Övriga ändringar är
bland annat att huvudregistrator blir ansvarig för publiceringen av
styrdokumenten och att skrivanvisningarna kompletterats med några nya
rubriker till följd av en ändring i själva styrdokumentsmallen.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 18 december 2017 § 253 riktlinjer för styrdokument i
Ludvika kommun. Riktlinjerna fastställer vilka styrdokumentstyper kommunen
använder, vid sidan av lagstadgade styrdokument och övriga styrande dokument
så som rutiner. Ludvika kommun har ett stort antal styrdokument och för att
framöver säkerställa att de revideras en gång per mandatperiod, vilket
riktlinjerna för styrdokument slår fast, har förvaltningen tagit fram en rutin för
hantering och publicering av styrdokument där styrdokument årligen ska
aktualitetsprövas. Utifrån bland annat den rutinen och en ändring i
styrdokumentmallens första sida, behöver riktlinjerna revideras.
Ändringar som föreslås
Till följd av rutinen, som bygger på aktualitetsprövning av styrdokument,
föreslår förvaltningen att det i stycke 4.1.2 förtydligas att det är
dokumentansvariges ansvar att bedöma om styrdokumentet är aktuellt eller
behöver revideras. Därtill föreslår förvaltningen att ett nytt stycke 8, som
handlar om revidering av styrdokument, införs. Av stycket framgår att alla
styrdokument ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod, utifrån
utgångpunkten om att alla styrdokument ska revideras varje mandatperiod.
Ytterst är det den beslutsfattande instansen som bedömer om styrdokumentet
202

Datum

Ludvika kommun

2020-02-14

Diarienummer

KS 2020/13-00

är aktuellt, även om dokumentansvarig gör en första bedömning. Utöver den
ändringen föreslås en ändring i när styrdokumenteten publiceras – från som det
står idag då beslutet vunnit laga kraft till då beslutet är fattat. I praktiken
publiceras styrdokumenten då protokollet expedieras. Likaså har ansvaret för
publiceringen lagts på kommunens huvudregistrator, istället för på
nämndsekreterarna.
Förvaltningen har reviderat framsidan på styrdokumentsmallen och till följd av
det föreslår förvaltningen att stycke 4 kompletteras med de nya rubrikerna.
Syftet med förändringen på första sidan är att det enklare ska gå att följa
styrdokumentets historik. Förvaltningen har förtydligat rubriken ”Revideringar”
till ”Beslutade revideringar” och lagt till rubriken ”Diarienummer vid
revidering”. Detta i syfte att tjänstepersoner inte ska ändra styrdokumentets
ursprungliga diarienummer.
Därtill har det framkommit önskemål om förtydliganden, varmed förvaltningen
kommer att ta fram en instruktion för framtagande av styrdokument i Ludvika
kommun som komplement till riktlinjerna. Till följd av ändringen föreslår
förvaltningen att merparten av stycke 5 ”Tillvägagångssätt vid framtagande av
styrdokument” flyttas till rutinen. Likaså har ett tillägg i stycke 3 gjorts, där det
framgår att styrdokumenten inte har någon inbördes rangordning utan
utgångspunkten för vilket styrdokument som tas fram bygger på vilket behov
av detaljreglering ansvarig nämnd önskar. Förvaltningen har även gjort ett
tillägg i stycke 7, där förvaltningen förtydligat att ansvarig förvaltning ansvarar
för att det finns en plan för hur efterlevnaden av styrdokumentet följs upp.
Tidigare var det inte utskrivet vem som hade ansvaret, inte heller att det var
efterlevnaden som skulle följas upp. Stod enbart att det skulle finnas en plan för
hur styrdokumentet följs upp.
De reviderade riktlinjerna finns bifogade tjänsteskrivelsen, som bilaga 1.
Nuvarande riktlinjer finns som bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag föranleder inga direkta kostnader, men kan leda till att
mera arbetstid behöver läggas på administrationen av styrdokument för att
säkerställa att kommunens styrdokument är aktuella.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Reviderade riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun, daterade den
14 februari 2020.
2. Riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun, beslutade den 18
december 2017 § 253.
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Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Styrdokument
Akten
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RIKTLINJER
Datum

Diarienummer

2020-02-14

KS 2017/494

Kommunstyrelsens förvaltning

Styrdokument i Ludvika
kommun

Dokumentnamn

Styrdokument i Ludvika kommun
Dokumentägare

Dokumenttyp

Riktlinjer

Omfattning

Samtliga nämnder

Dokumentansvarig

Publicering

Beslutad

Bör revideras senast

Beslutsinstans

Beslutade revideringar

Vad revideringen avsett

Diarienummer vid revideringen

[Skriv datum och §]

Kompletterats med bland annat information
angående aktualitetsprövning och att
huvudregistrator är ansvarig för publicering.

KS 2020/13

Kommunchef

Stöd- och styrningschef

Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd

KF 2017-12-18 § 253

2024

Kommunstyrelsen
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Ludvika kommun
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2020-02-14

KS 2017/494

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun
Dokumenttyp
Policy

Strategi

Riktlinjer

Regler

Definition
Anger
kommunens
förhållningssätt
till något.
Långsiktig och
övergripande.
Hjälper att göra
vägval och
prioriteringar.
Kan innehålla
mål och
uppdrag.
Innehåller
konkreta
beskrivningar
av vad som ska
göras och hur
det ska göras.

Beslutas av
Kommunfullmäktige

Giltighet
Tillsvidare

Uppföljning
Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare

Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period

Ska vara
konkreta och
sätta tydliga
gränser.

Fullmäktige,
kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period.

Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
riktlinjen
upphör att
gälla
Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
reglerna
upphör att
gälla

Styrdokument i Ludvika kommun
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Datum

Ludvika kommun

1

2020-02-14

Diarienummer

KS 2017/494

Inledning

Det finns ett antal lagbundna styrdokument. Kommunallagen 2017:725 lyfter
bland annat upp att kommunen måste ha en budget, ett program med mål och
riktlinjer, fullmäktiges arbetsordning och reglementen för nämnder och
styrelser.
Utöver detta finns det inom den kommunala verksamheten områden där lagen
ställer krav på olika typer av styrdokument. Sådana är till exempel avfallsplan,
detaljplaner, ordningsstadga och översiktsplan.
Kommunen i egenskap av arbetsgivare behöver även ha vägledande dokument
som styr arbetet och svarar på hur-frågan. Dessa dokument tas av
kommunchef, förvaltningschef eller enhetschef, beroende på vilka anställda
som omfattas av dokumentet.
Denna riktlinje omfattar inte de lagbundna styrdokumenten, inte heller
vägledande dokument som styr arbetet.
Vid sidan av de av lag reglerade styrdokumenten kan kommunen själv utforma
styrdokument för att förverkliga politiska mål och beslut. För att
styrdokumentet ska bidra till att nå målen och besluten är det viktigt att
 de är kända av såväl tjänstemän som politiker,
 de är tillgängliga och enkla att använda i det dagliga arbetet,
 de är lätta att förstå och tolka samt
 det är tydligt vilket styrdokument som styr vad.
Ludvika kommun har ett stort antal styrdokument. För att förenkla för såväl
läsare som styrdokumentsskribenter behöver kommunen en tydlig struktur och
en definition av vad respektive styrdokument står för. Namnet på dokumentet
ska kunna ange vad du som läsare kan vänta dig av styrdokumentet.
Alla styrdokument i Ludvika kommun ska klassificeras utifrån de i riktlinjen
beskrivna styrdokumentstyper.

Styrdokument i Ludvika kommun
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KS 2017/494

I tabellen nedan listas de styrande dokumenten i Ludvika kommun.
Lagbundna
styrdokument

Kommunala
styrdokument
(omfattas av denna
riktlinje)
Syftar till att förverkliga
politiska mål och
beslut.

Varför har
vi dem?

Lagen kräver att
kommunen har
dessa
styrdokument

Vem
beslutar?
Exempel

Politisk nivå

Politisk nivå

Fullmäktiges
arbetsordning,
reglementen,
detaljplan,
avfallsplan, mål och
budget,
bolagsordning,
taxor

Policy
Strategi
Riktlinjer
Regler

2

Vägledande
dokument i arbetet
Fungerar som stöd i
arbetet. Innehåller
handfasta råd och
praktiska
rekommendationer
och svarar på ”hurfrågan”.
Tjänstemannanivå
Handböcker, gå för
dagen-rutiner,
anvisningar, rutiner

Syfte

Syftet med riktlinjen är att skapa enhetlighet i hanteringen av styrdokument och
göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut. Riktlinjen ska
underlätta framtagandet av styrdokument genom att tydligt definiera när vilket
styrdokument ska användas och vilken beslutsnivå som gäller för det.

3

Dokumenttyper och beslutsinstans

Ludvika kommun har fyra olika typer av styrdokument; policy, strategi,
riktlinjer och regler. Alla styrdokument tas politiskt och publiceras i den
kommunala författningssamlingen. Styrdokumenten har ingen inbördes
rangordning, utan styrdokumentstyp bör väljas utifrån nämndens behov av
detaljreglering.

3.1

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka principer
som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något?
Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över
flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter.
Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitetsprövas
minst en gång per mandatperiod.

3.2

Strategi

Strategin pekar ut en eller flera riktningar som är viktiga för verksamheten.
Strategin ska ge vägledning och hjälpa till med prioriteringar.
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Strategin kan innehålla uppnåbara och mätbara mål, och kompletteras med
uppdrag. Strategin kan vara övergripande eller områdesspecifik.
Är strategin övergripande fattar kommunstyrelsen beslut om den, är den
områdesspecifik beslutar ansvarig nämnd. Vid tveksamheter ska
kommunstyrelsens kansli tillfrågas. Strategin gäller tillsvidare, men ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

3.3

Riktlinjer

Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras. En riktlinje
kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras.
Riktlinjen kan svara på frågorna vem, när, hur och av vem, men måste inte.
Riktlinjen anger lägsta nivå för verksamheten. Den lämnar ett visst utrymme för
enskilda handläggare att göra egna bedömningar.
Riktlinjen kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. Den ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om övergripande
riktlinjer tas av kommunstyrelsen, i övrigt av ansvarig nämnd.

3.4

Regler

Regler ska vara konkret utformade och sätta tydliga gränser. De talar om vad
som är tillåtet eller otillåtet. De kan även innehålla sanktioner. Ord som ”ska”,
”måste” och ”får inte” är vanligt förekommande.
Regler kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. De ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om regler kan tas av
fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.
Ludvika kommuns fyra styrdokumentstyper
Dokumenttyp
Policy

Strategi

Riktlinjer

Regler

Definition
Anger
kommunens
förhållningssätt
till något.
Långsiktig och
övergripande.
Hjälper att göra
vägval och
prioriteringar.
Kan innehålla
mål och
uppdrag.
Innehåller
konkreta
beskrivningar
av vad som ska
göras och hur
det ska göras.

Beslutas av
Kommunfullmäktige

Giltighet
Tillsvidare

Uppföljning
Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare

Minst en gång
per
mandatperiod

Kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period

Ska vara
konkreta och
sätta tydliga
gränser.

Fullmäktige,
kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidare
eller
beslutad
period.

Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
riktlinjen
upphör att
gälla
Minst en gång
per
mandatperiod
eller då
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reglerna
upphör att
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4

Skrivanvisningar

Styrdokumenten ska utgå ifrån aktuell mall.
Följande information ska alltid finnas i ett styrdokument:
 Dokumentnamn: Vad dokumentet heter.
 Dokumenttyp: Vilken typ av dokument är det frågan om.
 Omfattning: Vem gäller styrdokumentet för
 Dokumentägare: Den som initierar upprättandet av styrdokumentet och
ytterst ansvarar för att det implementeras.
 Dokumentansvarig: Den som ansvarar för uppföljning och revidering
av styrdokumentet.
 Publicering: Anger var styrdokumentet publiceras. Styrdokument ska i
regel publiceras i den kommunala författningssamlingen.
 Beslutad: När antogs styrdokumentet.
 Bör revideras senast: När styrdokumentet senast måste revideras.
 Beslutsinstans: Vem fattade beslutet att anta styrdokumentet.
Fullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd.
 Diarienummer: Här skrivs diarienummer vid ursprungsärendet.
Dessutom bör följande fylls i om det är aktuellt för styrdokumentet:
 Författningsstöd: Om det finns stöd i lagen anges vilken lag och
paragraf styrdokumentet grundar sig på.
 Revideringar: Här skrivs datum, år och paragraf då styrdokumentet
reviderats eller aktualitetsprövats.
 Vad revideringen avsett: Redogör kort för de största förändringarna i
styrdokumentet jämfört med tidigare version. Om aktualitetsprövning
anges det.
 Diarienummer vid revideringen: Ange diarienumret för ärendet då
styrdokumentet reviderats eller aktualitetsprövats.

4.1

Definition av dokumentägare och dokumentansvarig

I Ludvika kommun skiljer vi på dokumentägare och dokumentansvarig.
Eftersom det kan vara svårt att veta vad de två olika rollerna innebär beskrivs
de närmare i denna riktlinje.
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4.1.1 Dokumentägare
Dokumentägare är den som beslutar om att ta initiativ för att upprätta
styrdokumentet, om initiativet inte kommer från politiskt håll. Dokumentägaren
ansvarar ytterst för att styrdokumentet implementeras i den kommunala
verksamheten.
En politisk instans kan aldrig vara dokumentägare, utan dokumentägare är alltid
en tjänstemannafunktion. Observera att dokumentägaren aldrig ska vara en
namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel förvaltningschef eller
kommunchef.
4.1.2 Dokumentansvarig
Dokumentansvarig är den som ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet
och ser till att styrdokumentet är aktuellt. Dokumentansvarig säkerställer även
att styrdokumentet inte strider mot eller motverkar andra antagna
styrdokument.
Dokumentansvarig är den som initierar en revidering av styrdokumentet och
ansvarar för att det görs inom utsatt tid. Dokumentansvarig tar även ställning
till om styrdokumentet är fortsatt aktuellt i samband med aktualitetsprövning
enligt kommunens rutin för hantering och publicering av styrdokument.
Dokumentansvarig kan göra nödvändiga redaktionella justeringar i dokumentet
utan att det behöver beslutas på nytt. Om en ändring görs ska
dokumentansvarig anmäla ändringen som ett meddelande till den instans som
fattat beslut om styrdokumentet. Dokumentansvarig ser även till att inaktuella
styrdokument annulleras och avpublicerad genom att be dokumentägaren lyfta
frågan till behörig instans där beslut om antagande fattats.
Dokumentansvarig är alltid en tjänsteman. Observera att dokumentansvarig
aldrig ska vara en namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel en
enhetschef.

5

Tillvägagångssätt vid framtagande av
styrdokument

Följande punkter bör dokumentansvarig åtminstone beakta:
 säkerställ behovet av styrdokumentet,

 välj rätt styrdokumentsnivå utifrån behov och säkerställ att innehållet
motsvarar styrdokumentstypen,
 samordna med övriga styrdokument så intressekonflikter inte uppstår,
 förankra styrdokumentet,
 redogör för eventuella kostnader styrdokumentet medför i
tjänsteskrivelsen och hur åtgärderna ska finansieras.
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Publicering

Efter att ett styrdokument är beslutat ska det publiceras i den kommunala
författningssamlingen.
Ansvarig för att publicera styrdokumentet är kommunens huvudregistrator.
Nämndsekreterarna ansvarar för att styrdokument som tagits i annan instans än
kommunstyrelsen eller fullmäktige skickas till kommunens huvudregistrator.

7

Uppföljning

I samband med att ett nytt styrdokument antas ska det på ansvarig förvaltning
finnas en plan för hur efterlevandet av styrdokumentet följs upp.
Dokumentansvarig är generellt ansvarig för denna uppföljning, om inget annat
anges.

8

Revidering av styrdokument

Utgångspunkten för kommunens styrdokument är att de ska aktualitetsprövas
en gång per mandatperiod, ifall inget annat anges. Det är den
dokumentansvarige som bedömer styrdokumentets aktualitet på förvaltningen.
Ytterst är det dock den beslutsfattande instansen som bedömer om
styrdokumentet är aktuellt.
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Styrdokument i Ludvika
kommun

Dokumentnamn

Styrdokument i Ludvika kommun

Dokumenttyp

Riktlinjer

Omfattning

Alla förvaltningar och
nämnder

Dokumentägare

Dokumentansvarig

Publicering

Kommunchef

Kanslichef

Kommunala författningssamlingen

Beslutad

Bör revideras senast

Beslutsinstans

Revideringar

Vad revideringen avsett

Författningsstöd
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1 Inledning
Det finns ett antal lagbundna styrdokument. Kommunallagen 2017:725 lyfter
bland annat upp att kommunen måste ha en budget, ett program med mål och
riktlinjer, fullmäktiges arbetsordning och reglementen för nämnder och
styrelser.
Utöver detta finns det inom den kommunala verksamheten områden där lagen
ställer krav på olika typer av styrdokument. Sådana är till exempel avfallsplan,
detaljplaner, ordningsstadga och översiktsplan.
Kommunen i egenskap av arbetsgivare behöver även ha vägledande dokument
som styr arbetet och svarar på hur-frågan. Dessa dokument tas av
kommunchef, förvaltningschef eller enhetschef, beroende på vilka anställda
som omfattas av dokumentet.
Denna riktlinje omfattar inte de lagbundna styrdokumenten, inte heller
vägledande dokument som styr arbetet.
Vid sidan av de av lag reglerade styrdokumenten kan kommunen själv utforma
styrdokument för att förverkliga politiska mål och beslut. För att
styrdokumentet ska bidra till att nå målen och besluten är det viktigt att
 de är kända av såväl tjänstemän som politiker,
 de är tillgängliga och enkla att använda i det dagliga arbetet,
 de är lätta att förstå och tolka samt
 det är tydligt vilket styrdokument som styr vad.
Ludvika kommun har ett stort antal styrdokument. För att förenkla för såväl
läsare som styrdokumentsskribenter behöver kommunen en tydlig struktur och
en definition av vad respektive styrdokument står för. Namnet på dokumentet
ska kunna ange vad du som läsare kan vänta dig av styrdokumentet.
Alla styrdokument i Ludvika kommun ska klassificeras utifrån de i riktlinjen
beskrivna styrdokumentstyper.
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I tabellen nedan listas de styrande dokumenten i Ludvika kommun.
Lagbundna
styrdokument

Kommunala
styrdokument
(omfattas av denna
riktlinje)
Syftar till att
förverkliga politiska
mål och beslut.

Varför har
vi dem?

Lagen kräver att
kommunen har
dessa
styrdokument

Vem
beslutar?
Exempel

Politisk nivå

Politisk nivå

Fullmäktiges
arbetsordning,
reglementen,
detaljplan,
avfallsplan, mål
och budget,
bolagsordning,
taxor

Policy
Strategi
Riktlinjer
Regler

2

Vägledande
dokument i arbetet
Fungerar som stöd i
arbetet. Innehåller
handfasta råd och
praktiska
rekommendationer
och svarar på ”hurfrågan”.
Tjänstemannanivå
Handböcker, gå för
dagen-rutiner,
anvisningar

Syfte

Syftet med riktlinjen är att skapa enhetlighet i hanteringen av styrdokument och
göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut. Riktlinjen ska
underlätta framtagandet av styrdokument genom att tydligt definiera när vilket
styrdokument ska användas och vilken beslutsnivå som gäller för det.

3 Dokumenttyper och beslutsinstans
Ludvika kommun har fyra olika typer av styrdokument; policy, strategi,
riktlinjer och regler. Alla styrdokument tas politiskt och publiceras i den
kommunala författningssamlingen.

3.1 Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka principer
som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något?
Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över
flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter.
Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitetsprövas
minst en gång per mandatperiod.

3.2 Strategi
Strategin pekar ut en eller flera riktningar som är viktiga för verksamheten.
Strategin ska ge vägledning och hjälpa till med prioriteringar.
Strategin kan innehålla uppnåbara och mätbara mål, och kompletteras med
uppdrag. Strategin kan vara övergripande eller områdesspecifik.
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Är strategin övergripande fattar kommunstyrelsen beslut om den, är den
områdesspecifik beslutar ansvarig nämnd. Vid tveksamheter ska
kommunstyrelsens kansli tillfrågas. Strategin gäller tillsvidare, men ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

3.3 Riktlinjer
Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras. En riktlinje
kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras.
Riktlinjen kan svara på frågorna vem, när, hur och av vem, men måste inte. Om
riktlinjen medför kostnader ska riktlinjen även klargöra hur genomförandet
finansieras.
Riktlinjen anger lägsta nivå för verksamheten. Den lämnar ett visst utrymme för
enskilda handläggare att göra egna bedömningar.
Riktlinjen kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. Den ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om riktlinje tas av
kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.

3.4 Regler
Regler ska vara konkret utformade och sätta tydliga gränser. De talar om vad
som är tillåtet eller otillåtet. De kan även innehålla sanktioner. Ord som ”ska”,
”måste” och ”får inte” är vanligt förekommande.
Regler kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. De ska
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om regler kan tas av
fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.
Dokumentty
p
Policy

Strategi

Riktlinjer

Regler

Definition

Beslutas av

Giltighet

Uppföljning

Anger
kommunens
förhållningssät
t till något.
Långsiktig och
övergripande.
Hjälper att
göra vägval
och
prioriteringar.
Kan innehålla
mål och
uppdrag.
Innehåller
konkreta
beskrivningar
av vad som ska
göras och hur
det ska göras.

Kommunfullmäktig
e

Tillsvidar
e

Minst en
gång per
mandatperio
d

Kommunstyrelse
eller respektive
nämnd

Tillsvidar
e

Minst en
gång per
mandatperio
d

Kommunstyrelse
eller respektive
nämnd

Tillsvidar
e eller
beslutad
period

Ska vara
konkreta och
sätta tydliga
gränser.

Fullmäktige,
kommunstyrelsen
eller respektive
nämnd

Tillsvidar
e eller
beslutad
period.

Minst en
gång per
mandatperio
d eller då
riktlinjen
upphör att
gälla
Minst en
gång per
mandatperio
d eller då
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reglerna
upphör att
gälla

4 Skrivanvisningar
Styrdokumenten ska utgå ifrån aktuell mall. Den mall som används för
styrdokument är mallen som heter ”styrdokument”. Denna mall ska alltid
användas.
Följande information ska alltid finnas i ett styrdokument:
 Dokumentnamn: Vad dokumentet heter
 Dokumenttyp: Vilken typ av dokument är det frågan om
 Omfattning: Vem gäller styrdokumentet för
 Dokumentägare: Den som initierar upprättandet av styrdokumentet och
ytterst ansvarar för att det implementeras
 Dokumentansvarig: Den som ansvarar för uppföljning och revidering
av styrdokumentet
 Publicering: Anger var styrdokumentet publiceras. Styrdokument ska i
regel publiceras i den kommunala författningssamlingen. Undantagna är
styrdokument som enbart berör anställda. Dessa ska publiceras på
kommunens intranät.
 Beslutad: När antogs styrdokumentet
 Revideras senast: När styrdokumentet senast måste revideras
 Beslutsinstans: Vem fattade beslutet att anta styrdokumentet
 Diarienummer
Dessutom bör följande fylls i om det är aktuellt för styrdokumentet:
 Författningsstöd: Om det finns stöd i lagen anges vilken lag och
paragraf styrdokumentet grundar sig på
 Revideringar och vad revideringen avsett anges också, om det är frågan
om en revidering.

4.1 Definition av dokumentägare och dokumentansvarig
I Ludvika kommun skiljer vi på dokumentägare och dokumentansvarig.
Eftersom det kan vara svårt att veta vad de två olika rollerna innebär beskrivs
de närmare i denna riktlinje.
4.1.1 Dokumentägare
Dokumentägare är den som beslutar om att ta initiativ för att upprätta
styrdokumentet och som ytterst ansvarar för att det implementeras i den
kommunala verksamheten.
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En politisk instans kan aldrig vara dokumentägare, utan dokumentägare är alltid
en tjänstemannafunktion. Observera att dokumentägaren aldrig ska vara en
namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel förvaltningschef eller
kommunchef.
4.1.2 Dokumentansvarig
Dokumentansvarig är den som ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet
och ser till att styrdokumentet är aktuellt. Dokumentansvarig säkerställer även
att styrdokumentet inte strider mot eller motverkar andra antagna
styrdokument.
Dokumentansvarig är den som initierar en revidering av styrdokumentet och
ansvarar för att det görs inom utsatt tid.
Dokumentansvarig kan göra nödvändiga redaktionella justeringar i dokumentet
utan att det behöver beslutas på nytt. Om en ändring görs ska
dokumentansvarig anmäla ändringen som ett meddelande till den instans som
fattat beslut om styrdokumentet. Dokumentansvarig ser även till att inaktuella
styrdokument annulleras och avpublicerad genom att be dokumentägaren lyfta
frågan till behörig instans där beslut om antagande fattats.
Dokumentansvarig är alltid en tjänsteman. Observera att dokumentansvarig
aldrig ska vara en namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel en
enhetschef.

5 Tillvägagångssätt vid framtagande av
styrdokument
5.1 Säkerställ behovet av ett styrdokument
Behövs styrdokumentet? Om frågan regleras genom lag krävs kanske inte ett
styrdokument, utan istället till exempel en handbok eller en rutin för hur lagen
följs i den egna verksamheten.

5.2 Samordning med befintliga styrdokument och andra
vägledande dokument
Kontrollera vilka styrdokument och vägledande dokument som finns i nuläge.
Behövs det ett nytt styrdokument eller kan frågan lyftas in i ett redan befintligt
styrdokument? Är även viktigt att gå igenom gällande styrdokument så det
tänkta styrdokumentet inte strider mot gällande styrdokument.
Intressekonflikter mellan styrdokument bör inte uppstå.
Var även uppmärksam på om befintliga styrdokument eller vägledande
dokument måste revideras eller upphävas till följd av det nya styrdokumentet.

5.3 Utformning av dokumentet
Hur ska styrdokumentet benämnas enligt denna riktlinje? Viktigt att rätt typ av
styrdokument väljs, så det av typen på styrdokumentet framgår vad läsaren kan
förvänta sig av styrdokumentet.
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Kontrollera också språket i styrdokumentet och att de uppgifter som nämns i
kapitel 4 finns med. Använd ett enkelt och tydligt språk.
Om ett antagande av styrdokumentet medför kostnader ska det i
styrdokumentet framgå hur kostnaderna ska finansieras.

5.4 Uppföljning
I samband med att ett nytt styrdokument antas ska det finnas en plan för hur
det följs upp. Dokumentansvarig är generellt ansvarig för uppföljningen, om
inget annat anges. En plan för hur styrdokumentet kommuniceras och
förankras i kommunen bör även finnas.

6 Publicering
Så snart beslutet om styrdokumentet vunnit laga kraft ska det publiceras i den
kommunala författningssamlingen.
Den kommunala författningssamlingen finns på kommunens webbplats och
styrdokumenten ska publiceras direkt i författningssamlingen. All länkning till
andra sidor på webben utgår från författningssamlingen.
Ansvarig för att publicera styrdokumentet är respektive sekreterare i den instans
som fattat beslut om styrdokumentet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-17

Diarienummer

KS 2020/67-00

Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
malin.ekholm@ludvika.se
Fullmäktige

Antagande av bolagsordning för WBAB
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för WBAB daterad den 14 februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Den 28 oktober 2019 inkom Bolagsverket med ett föreläggande om WBAB:s
bolagsordning. Föreläggandet handlar om att kallelsesättet digital media måste
förtydligas.
Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Bolagsverket och
WBAB:s tjänstepersoner för att få ett förtydligande på vad som måste ändras.
För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen måste paragraf 11
ändras till följande:
-

Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och/eller annan digital
media, alternativt via brev för de som inte har tillgång till
dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast
fyra veckor för stämman

Ändringen är en tilläggsändring med ordet eller i paragrafen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta
bolagsordning för WBAB, daterad den 14 februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Malin Ekholm
Utredare

Bilagor
1. Föreläggande från bolagsverket, daterad den 28 oktober 2019.
2. Bolagsordning WBAB, daterad den 5 februari 2020.
Beslut inkl. bilaga skickas till
WBAB för verkställighet
Smedjebackens kommun för kännedom
Styrdokument
Akten
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Föreläggande
2019-10-28 12:28

Ärendenummer

567617/2019

1 (2)

851 81 Sundsvall
0771-670 670
Bolagsverket.se

ANNA HAHNE
WBAB
FREJ GATAN 5
777 30 SMEDJEBACKEN

Företagsnamn:

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB,
559031-4380

Ärende:
Ärendenummer:

Ändring av företagsuppgift
567617/2019

Ärendet kom in:

2019-10-09

Svaret ska ha kommit in:

2019-11-18

Handläggare:

Emelie Andersson, 060-184531

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet
Skicka in ett protokoll med ändring av bolagsordningen

Det inskickade årsstämmoprotokollet är inte ett komplett
årsstämmoprotokoll. På bolagsverket.se finns det mallar på hur
ett årsstämmoprotokoll ska vara uppbyggt. I mallen saknas
paragraf för ändring av bolagsordning, vilket också måste finnas
med i det nya protokollet ni skickar in.
Skicka in en bolagsordning

En ny bolagsordning måste skickas in. Kallelsesättet digital
media, måste förtydligas.
Upplysningar

Ska Leif Nilsson väljas till lekmannarevisor eller
lekmannarevisorsuppleant? Enligt det protokoll som har skickats
in är han vald till lekmannarevisor, men enligt anmälan ska han
registreras som lekmannarevisorsuppleant.
Gör så här

forelaggande

Skicka uppgifterna med post och kom ihåg att skriva ärendenumret. Svaret ska
ha kommit in senast den 18 november 2019.
Vi tar normalt hand om uppgifterna inom tre arbetsdagar. På bolagsverket.se kan
du se hur det går med ditt ärende. Där kan du också se våra aktuella
handläggningstider.
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Föreläggande
2019-10-28 12:28

Ärendenummer

567617/2019

851 81 Sundsvall
0771-670 670
Bolagsverket.se

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?

forelaggande

Om du inte svarar i tid, eller om du inte skickar in de uppgifter vi begärt, kan vi
komma att skriva av ärendet helt eller delvis. Det innebär att vi avslutar ärendet
utan att pröva hela eller delar av din anmälan eller ansökan.
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Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
Org. nr 559031-4380
Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2020-XX-XX § XX och Ludvika 2020-XX-XX
§ XX och antagen av bolagsstämman 2020-04-08 §XX.
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av bolaget
ombesörja:


verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution
av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten enligt gällande lagar
och myndighetskrav



åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall



drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän VA-anläggning samt
återvinningsanläggningar



genomföra av ägare beslutade investeringar



administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän VA-försörjning och
kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt i förekommande fall
verksamhetsavfall

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats inom tillämplig lagstiftning av sina
ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe.
Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och avlopp samt
avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i dylika hänseenden.
Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, antingen i egen regi eller
genom att köpa in vissa delar av tjänsteutbudet.
Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler
med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.
Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga grunder och största möjliga
kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om
allmänna vattentjänster och miljöbalken, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning,
långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll samt genomförande av investeringar i
ägarnas allmänna VA-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.
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§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt via
dotterbolag är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000)
kronor.
§ 7 Aktie
Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av ett tusen (1 000) och ett högst antal av fyra tusen (4 000).
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter. Inga styrelsesuppleanter utses.
Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige
ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande ordinarie val till
kommunfullmäktige.
Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av
bolagsstämman.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i respektive kommun som
direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare i bolaget utse vardera en lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och/eller annan digital media, alternativt via brev för de
som inte har tillgång till dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och senast fyra
veckor för stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunernas
årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. I förekommande fall anmäla om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt
övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna
11. Antagande av ägardirektiv
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
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§ 14 Firmatecknare
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i
förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets
firma inom ramen för den löpande förvaltningen.
§ 15 Förköpsrätt
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta
hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är och de villkor
han eller hon ställer upp för förköp.
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till
varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten,
att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader från dagen för anmälan till
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast
genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera
aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt
motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska
betalas inom en månad från det at priset blev bestämt.
Kommer överlåtaren och den som begärt att få köpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den
som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 §
aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talas väckts ska den som begärt
förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken
med uppgift om dagen för anmälan.
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har
aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25
§ aktiebolagslagen.
§ 16 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i proportion till
antal aktier.
§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare äger rätt
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och
Offentlighets- och sekretesslagen.
§ 19 Ändringen av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive kommun
som direkt eller indirekt är delägare i bolaget.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-31

Diarienummer

KS 2019/599-00

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över dagvattenstrategi
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar tjänsteskrivelse daterad 31 januari
2020 som sitt yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2019 § 129 beslutat sända
”Dagvattenstrategi för Ludvika kommun” på remiss till kommunstyrelsen.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning får arbetsutskottet yttra sig. Några
synpunkter som framkommer är bland annat att en rubrik föreslås ändras, att
bakgrundsinformationen till stor del platsar bättre i tjänsteskrivelsen och att
stycket om genomförande bör omformuleras. Omformuleringen syftar till att
göra det tydligare vad som gäller vid genomförandet, om det behövs politiskt
antagna riktlinjer eller inte.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2019 § 129 beslutat sända
”Dagvattenstrategi för Ludvika kommun” på remiss till kommunstyrelsen.
Svarstiden är satt till den 15 mars 2020.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 23, får kommunstyrelsens
arbetsutskott lämna yttranden som ankommer på kommunstyrelsen av ej
principiell art. Dagvattenstrategin är inte av principiell art, varmed
kommunstyrelsens arbetsutskott får lämna yttrandet.
Synpunkter på förslag till dagvattenstrategi för Ludvika kommun
Styrdokumentsmallen har reviderats sedan samhällsbyggnadsnämnden
påbörjade framtagandet av dagvattenstrategin. Förvaltningen föreslår att
nämnden, innan strategin skickas för slutgiltigt antagande till kommunstyrelsen,
lägger över strategin i den uppdaterade styrdokumentsmallen.
Innehållsförteckning behövs inte heller, då strategin är förhållandevis kort.
Första sidan: Under omfattning föreslår förvaltningen att
samhällsbyggnadsförvaltningen ersätts med samhällsbyggnadsnämnden.
Stycke 1.2: Bakgrunden kan huvudsakligen lyftas in i tjänsteskrivelsen, den är
inte relevant för själva strategin.
Stycke 1.3: Förvaltningen föreslår att rubriken ändras till enbart syfte då stycket
inte säger något om målgrupp och tillvägagångssätt.
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Datum

Ludvika kommun

2020-01-31

Diarienummer

KS 2019/599-00

Stycke 3: Utifrån informationen i stycke 3 är det oklart om
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver politiskt antagna riktlinjer eller någon
form av anvisning för hur strategin ska efterlevas (verkställas). Första meningen
i samma stycke anger att respektive verksamhetsområde i sin ordinarie
verksamhetsplanering ska omvandla viljeinriktningarna i strategin till mål och
åtgärder. Sedan lyfter man att riktlinjer ska tas fram. Utifrån informationen i
stycket ställer sig kommunstyrelsens förvaltning tveksam till att riktlinjer
behövs, ifall det är så att verksamheterna redan får konkretisera och bryta ner
strategin till mål och åtgärder. Förvaltningen föreslår att stycket omformuleras,
så det inte uppstår oklarheter vad som egentligen gäller avseende själva
genomförandet. Vidare föreslår förvaltningen att texten om genomförandet
flyttas från själva strategin till tjänsteskrivelsen.
Stycke 4: Information om när kommunens styrdokument revideras finns på
försättsbladet (första sidan). Detta stycke föreslår förvaltningen att stryks.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. Av
samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag framgår att dagvattenstrategin
förväntas bidra till att Ludvika kommun framöver kan hantera frågor som rör
dagvatten och klimatanpassning på ett mer samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt
än kommunen hade kunnat göra utan en genomarbetad och förankrad strategi.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16
december 2019 § 129.
2. Dagvattenstrategi för Ludvika kommun, daterad den 15 november
2019.

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-16
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 129

Dnr 2019/995

Dagvattenstrategi
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till Dagvattenstrategi för
Ludvika kommun skickas ut på remiss.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på dagvattenstrategi för Ludvika kommun har tagits fram av en
grupp med kompetenser från Samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområden Planering, Gata & Park och Miljö & Bygg samt av
representanter från det kommunala vatten- och avfallsbolaget Wäsman Barken
AB (WBAB). Syftet med strategin är att skapa en tydlig och gemensam grund
för kommunen att använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten. Nästa
steg i processen i framtagandet av styrdokumentet är att skicka ut förslaget på
remiss.
Strategin berör både Samhällsbyggnadsförvaltningen och WBAB och därför ska
det slutliga beslutet om strategin tas av Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som inte rinner ner och infiltrerar
jorden, utan så att säga ”rinner i dagen”.
De senaste decennierna har vikten av god dagvattenhantering uppmärksammats
allt mer. En allt större andel hårdgjorda ytor i tätbebyggda områden hindrar
dagvatten att infiltrera marken vilket kan orsaka störningar i vattenbalansen i
marken. De pågående klimatförändringarna ger dessutom anledning att planera
för att bebyggda områden framöver ska klara såväl kraftiga regn som perioder
med torka. Därutöver är det viktigt att se över hur dagvatten behöver renas från
föroreningar för att skydda mottagande sjöar och vattendrag (recipienter) från
förgiftning och övergödning.
I Ludvika kommun har ett förslag på dagvattenstrategi arbetats fram i en grupp
med kompetenser från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och
kommunala vatten- och avfallsbolag WBAB. Till grund för materialet ligger
även litteraturstudier, informationsinhämtning från myndigheter såsom Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Länsstyrelsen samt
omvärldsorientering kring andra kommuners dagvattenhantering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Syftet med dagvattenstrategin är att skapa en tydlig och gemensam grund för
kommunen att använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten.
I förslaget till Dagvattenstrategi formuleras fem viljeinriktningar:
 Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans


Minska konsekvenserna vid översvämning



Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet



Berika bebyggelsemiljön



Väl fungerande drift och underhåll

Nästa steg i arbetet med dagvattenstrategin är att skicka ut den på remiss.
Strategin berör både Samhällsbyggnadsförvaltningen och WBAB och därför ska
det slutliga beslutet om strategin tas av Kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Dagvattenstrategin förväntas bidra till att Ludvika kommun framöver kan
hantera frågor som rör dagvatten och klimatanpassning på ett mer
samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt än kommunen hade kunnat göra utan en
genomarbetad och förankrad strategi.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällabyggnadsförvaltningen daterad den 15
november 2019.
2. Bilaga, dagvattenstrategi, remissversion.
3. Bilaga, Följebrev.
4. Bilaga, Sändlista.
5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 4 december 2019 § 100.
______
Beslut skickas till
Samhällsplanerare
Planeringschef
Bygg och miljöchef
WBAB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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STRATEGI
Datum

2019-11-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dagvattenstrategi för
Ludvika kommun

Dokumentnamn

Dagvattenstrategi för Ludvika kommun

Dokumentägare

Dokumenttyp

Strategi

Dokumentansvarig

Publicering

Beslutad

Bör revideras senast

Beslutsinstans

Revideringar

Vad revideringen avsett

[Skriv datum och §]

[Skriv text här]

Förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planeringschefen

Omfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt
WBAB

Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd

[Skriv datum här]

2022 i samband med
aktualitetsprövning av
översiktsplanen

Kommunstyrelsen
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1

Inledning

De senaste decennierna har vikten av god dagvattenhantering uppmärksammats allt mer. De
pågående klimatförändringarna har gett anledning att i högre grad planera för att bebyggda
områden ska klara kraftiga regn och skyfall. Även medvetenheten om att dagvatten behöver renas
från föroreningar samt att vattenbalansen i marken behöver värnas har ökat.

1.1

Definition av dagvatten

Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som inte rinner ner och infiltrerar jorden, utan så att
säga ”rinner i dagen”. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:6) definieras dagvatten som
”Nederbördsvatten, det vill säga regn eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan
avrinner på markytan”.

1.2

Bakgrund

Inom stadsplaneringen har dagvatten, sedan Sverige började urbaniseras i samband med
industrialiseringen, framförallt betraktats som ett kvantitativt problem – ett hinder i planeringen
av den urbana miljön. Inställningen har generellt sett varit att dagvatten snabbt ska ledas bort till
närmaste recipient, det vill säga till sjö vattendrag etcetera. Samtidigt har de hårdgjorda ytorna
såsom asfalt och hustak blivit allt fler. De hårdgjorda ytorna samt den snabba avledningen av
vatten har stört den naturliga vattenbalansen. När en allt mindre mängd regnvatten tas upp av
marken minskar grundvattenbildningen vilket leder till att grundvattennivåerna sänks. Detta kan
skada vegetationen men även orsaka sättningsskador på byggnader, vägar och ledningar samt
orsaka att dricksvattenbrunnar sinar. Även i jordbruksmark och skogsmark har avledningen av
vatten varit stor. De senaste 150 åren har många landskap dränerats i syfte att kunna öka
produktionen av mat och timmer.
Kring slutet av 1970-talet växte medvetenheten om att dagvattnet behövde renas och att snabb
avledning av dagvatten kunde orsaka sänkning av grundvattenytan. Ett ytterligare problem som
uppmärksammades var att slutna avledningssystem hade begränsad kapacitet och att det fanns
risk för breddning och översvämningar vid kraftiga regn och skyfall. Därigenom ändrades
inställningen från strävan om snabb avledning till att omhänderta och infiltrera dagvatten lokalt
(LOD = Lokalt omhändertagande av dagvatten).
Idag är en allt vanligare utgångspunkt för dagvattenhanteringen att försöka efterlikna naturens
sätt att hantera nederbörd, genom så kallad hållbar dagvattenhantering (engelska Sustainable
Stormwater Management). Kännetecknande för hållbar vattenhantering är att:





eftersträva långsam avrinning,
infiltration så långt som möjligt,
via öppna dagvattenlösningar skapa stor flödeskapacitet för extremsituationer,
tillämpa en höjdsättning som skyddar bebyggelse från översvämning.

En ytterligare aspekt att väga in i planeringen är dagvatten som en resurs i samhällets gestaltning.
Vattenmiljöer i urbana områden kan ge estetiska och biologiska kvaliteter samt skapa värden för
rekreation och naturpedagogik. Efter torkan sommaren 2018 har även möjligheter av att
magasinera dagvatten för att använda i tider av torka kommit upp som en aspekt i
dagvattenhanteringen.
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1.3

Syfte, målgrupp och tillvägagångssätt

Syftat med denna dagvattenstrategi är att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att
använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten.

2

Viljeinriktningar

Ludvika kommuns dagvattenstrategi ska övergripande bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö
genom att dagvattenhanteringen sker med beaktande av miljömässiga, sociala och ekonomiska
faktorer.
Kommunen har fem övergripande viljeinriktningar för dagvattenhanteringen:


Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans



Minska konsekvenserna vid översvämning



Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet



Berika bebyggelsemiljön



Väl fungerande drift och underhåll

Nedan redogörs för hur kommunen ska gå tillväga för att arbeta i linje med viljeinriktningar för
dagvattenhantering.

2.1

Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans

Genom att:
 begränsa andelen hårdgjorda ytor och nyttja gröna och genomsläppliga ytor för lokal
infiltration,
 begränsa bortledning av dagvatten och värna såväl grundvattenbildning som omsättning
och flöden i sjöar och vattendrag,
 reducera och fördröja dagvattenflöden så att en jämnare belastning på dagvattensystem,
reningsanläggningar och recipienter skapas.
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2.2

Minska konsekvenserna vid översvämning

Genom att:
 vid samhällsplanering beakta att framtida regn kan vara intensivare och att vattennivåer
kan vara högre,
 höjdsätta mark så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga
regn och höga vattennivåer,
 prioritera ytliga avledningsvägar som klarar höga dagvattenflöden,
 undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att
stängas in,
 eftersträva att helt separera dagvatten från spillvatten och därigenom minska risken för
skadliga översvämningar till följd av att kapaciteten i spillvattenledningarna överskrids.

2.3

Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet

Genom att:
 begränsa föroreningar i dagvatten vid källan så långt som möjligt genom goda materialval,
 särskilt uppmärksamma behovet av dagvattenrening för ytor som kan ha stor negativ
inverkan på vattenförekomsten såsom vägar, parkeringsplatser och industrifastigheter,
 säkerställa att kostnaderna för rening läggs på verksamhetsutövare som förorenar,
 eftersträva lokala lösningar för infiltration och rening (LOD) och nyttja lokala
förutsättningar som låglänta stråk och grönområden,
 beakta mottagande recipients känslighet och utforma avledning och dagvattensystem så
att föroreningar skiljs av under vattnets väg till recipienten.
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2.4

Berika bebyggelsemiljön

Genom att:
 eftersträva att öppna dagvattenlösningar görs tillgängliga och erbjuder värden i form av
rekreation, pedagogik och lek,
 förorda dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva effekter på
biologisk mångfald samt bidrar till förståelsen av vattnets kretslopp,
 utforma öppna dagvattenlösningar med nödvändig säkerhet med avseende på dess
placering,
 vid gestaltning och planering av områden utveckla och bevara lokala förutsättningar för
öppen dagvattenhantering, såsom låglänta stråk, vattendrag och grönytor,
 eftersträva att skapa områden som har flera funktioner och som kan tillåtas att
översvämmas.

2.5

Väl fungerande drift och underhåll

Genom att:
 utforma kostnadseffektiva dagvattenlösningar som fyller sin avsedda funktion och är
effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv,
 upprätta och följa skötselplaner för dagvattenlösningar,
 förvalta dagvattenanläggningar med extra hänsyn till rekreation och ekologiska värden.

3

Genomförande av strategin

Viljeinriktningarna ska omvandlas till mål och åtgärder i respektive verksamhetsområdes ordinarie
verksamhetsplanering (med mål, ansvar, tider och budget). Strategin kompletteras av riktlinjer
som innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras.

4

Uppföljning

Dagvattenstrategin ska revideras en gång per mandatperiod i samband med att Översiktsplanen
aktualitetprövas.

235

Sida

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-02-28
Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Östgren, 0240-860 16
maria.ostgren@ludvika.se

KS 2020/93-00

Fullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens två gånger per
år redovisa till fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan fatta beslut om
inom ett år från att motionen inkom.
I kommunallagens 5 kap 35 § står: ”En motion eller ett medborgarförslag ska
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
För närvarande är 18 motioner under beredning varav 7 stycken är äldre än 1
år. Vid senaste redovisningen, i december 2019, var antalet obesvarade
motioner 30 varav 2 var äldre än 1 år.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lindström
Kommunchef

Maria Östgren
Kommunsekreterare

Bilagor
Bilaga Obesvarade motioner daterad 27 februari 2020.

Beslut skickas till
Akten
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Bilaga
Datum

2020-02-27

Diarienummer

KS 2020/93-00

Redovisning av obesvarade motioner kvartal 2, 2020
Diarienummer
KS 2020/78
Ärendemening

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamljer

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2020-02-18

Åtgärd
Besvaras

Kvartal 4, 2020

Diarienummer
KS 2020/60
Ärendemening

Inför KliMATlåda för att minska matsvinn

Inlämnad av

Aron Knifström (MP)

Inkom

2020-02-03

Åtgärd
Besvaras

Kvartal 4, 2020

Diarienummer
KS 2019/604
Ärendemening

Nya tankesätt i skolan

Inlämnad av

Sarah Hjälm (C)

Inkom

2019-12-27

Åtgärd

Remiss social- och utbildningsnämnden

Besvaras

Kvartal 4, 2020

Diarienummer
KS 2019/562
Ärendemening

Inför klimatbokslut för Ludvika kommun

Inlämnad av

Aron Knifström (MP)

Inkom

2019-10-09

Åtgärd

Remiss samhällsbyggnadsnämnden, WBAB och Ludvika
kommunfastigheter
Kvartal 4, 2020

Besvaras
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-27

Diarienummer

KS 2019/

Diarienummer
KS 2019/541
Ärendemening

Ökad insyn i de kommunala bolagen

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2019-11-19

Åtgärd

Under behandling av kommunstyrelsens förvaltning

Besvaras

Kvartal 4, 2020

Diarienummer
KS 2019/537
Ärendemening
Inlämnad av

En hållbar finansförvaltning – uteslut fossila
investeringar
Aron Knifström (MP)

Inkom

2019-11-11

Åtgärd

Remiss personal- och ekonomienheten

Besvaras

Kvartal 4, 2020

Diarienummer
KS 2019/473
Ärendemening

Lokal kommunal mat i våra kök

Inlämnad av

Karl Gustav Nilsson (K)

Inkom

2019-10-09

Åtgärd

Remiss vård- och omsorgsnämnden, Upphandlingscenter,
näringslivschef
Kvartal 3, 2020

Besvaras

Diarienummer
KS 2019/442
Ärendemening
Inlämnad av

Upprustning av grönytor vid kommunens
äldreboenden
Åsa Wikberg (MP)

Inkom

2019-09-24

Åtgärd

Remiss Ludvika kommunfastigheter och vård- och
omsorgsnämnden
Kvartal 3, 2020

Besvaras
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-27

Diarienummer

KS 2019/

Diarienummer
KS 2019/441
Ärendemening

Översyn av kommunens arbete med grönytor

Inlämnad av

Åsa Wikberg (MP)

Inkom

2019-09-24

Åtgärd

Remiss LudvikaHem, Ludvika kommunfastigheter och
samhällsbyggnadsnämnden
Kvartal 3, 2020

Besvaras

Diarienummer
KS 2019/244
Ärendemening
Inlämnad av

Dan Andersson både kultur- och marknadsvärde för
Ludvika kommun
Hans Gleimar (C)

Inkom

2019-05-06

Åtgärd

Remiss till kultur- och fritidsnämnden och näringslivschef

Besvaras

Kvartal 2 2020

Diarienummer
KS 2019/211
Ärendemening
Inlämnad av

Införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i
kommunen
Benny Rosengren (SD)

Inkom

2019-04-17

Åtgärd

Remiss samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden
miljö och byggmmb, sou samt säkerhetschef
Kvartal 3 2020

Besvaras

Diarienummer
KS 2018/485
Ärendemening

Fixartjänst genom socialt företag

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2018-11-28

Åtgärd

Under behandling av kommunstyrelsens förvaltning

Besvaras

Kvartal 2 2020
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-27

Diarienummer

KS 2019/

Diarienummer
KS 2018/484
Ärendemening

Återinförande av habiliteringsersättning

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2018-11-28

Åtgärd

Avvaktar remissvar från vård- och omsorgsnämnden

Besvaras

Kvartal 2 2020

Diarienummer
KS 2018/477
Ärendemening
Inlämnad av
Inkom
Åtgärd
Besvaras

Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till
isolering i hemmen
Karl Gustav Nilsson (K)
2018-11-27
Avvaktar remissvar från vård- och omsorgsnämnden
Kvartal 2 2020

Diarienummer
KS 2018/440
Ärendemening

Sälj Ludvika kommuns del av Öddö

Inlämnad av

Åsa Wikberg (MP)

Inkom

2018-11-09

Åtgärd

Under beredning av kommunstyrelsens förvaltning

Besvaras

Kvartal 2 2020

Diarienummer
KS 2018/434
Ärendemening

Översyn av kommunens budgetprocess

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2018-11-08

Åtgärd

Under behandling av kommunstyrelsens förvaltning

Besvaras

Kvartal 2, 2020
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-27

Diarienummer

KS 2019/

Diarienummer
KS 2018/404
Ärendemening

Privatisera Stora Brunnsvik AB

Inlämnad av

Lars Handegard (V)

Inkom

2018-10-23

Åtgärd

Avvaktar remissvar från Stora Brunnsvik AB och Ludvika
kommunfastigheter AB
Kvartal 2, 2020

Besvaras

Diarienummer
KS 2018/311
Ärendemening
Inlämnad av

Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg
med personalkooperativ som mål
Lars Handegard (V)

Inkom

2018-08-22

Åtgärd

Avvaktar remissvar från vård- och omsorgsnämnden

Besvaras

Kvartal 2, 2020

241

Sida

5(5)

Sida

1(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-28

Diarienummer

KS 2019/259-00

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se
Kommunstyrelsen

Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar för år
2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för år 2020 enligt följande:
 Västerbergsslagens FN förening 4 000 kronor
 Ludvikakretsen Röda Korset 50 000 kronor
 Lionsclub Ludvika 5 500 kronor
 Lionsclub Ängsklockan 5 500 kronor

Sammanfattning
Föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet kan ansöka om
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen. Under år 2019 inkom fyra
ansökningar om verksamhetsbidrag. Ansökan avser verksamhetsåret 2020.
Förvaltningen har tagit del av de inkomna ansökningarna och gjort ett förslag
till fördelning av verksamhetsbidrag utifrån föreningarnas omfattning på
verksamhet och behov av understöd. Förvaltningen har tagit hänsyn till
”Riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för
föreningar”. Inget understöd betalas ut för hyreskostnader.
Ludvikakretsen Röda Korset föreslår förvaltningen att får utökat bidrag på
10 000 kronor jämfört med år 2019, i och med att föreningen fått ett utökat
uppdrag kopplat mot krisberedskap. Lionsclub Ängsklockan föreslår
förvaltningen får ett minskat understöd, utifrån att inget bidrag ska utgå för
hyror. Förvaltningen gör även bedömningen att Lionsclub Ludvika och
Lionsclub Ängsklockans verksamhet är relativt snarlik i omfattning. Lionsclub
Ludvika och Västerbergslagens FN förening föreslår förvaltningen får samma
belopp som år 2019 då föreningarna inte utökat sin verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog den 22 oktober 2019 § 209 riktlinjer för
kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag för föreningar. Av
riktlinjerna framgår att föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig verksamhet
och som inte bryter mot kommunens övergripande riktlinjer för
föreningsbidrag kan ansöka om verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen.
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-28

Diarienummer

KS 2019/259-00

Av riktlinjerna framgår vidare att kommunstyrelsen ser särskilt positivt på
verksamhet som:
 bidrar till att det demokratiska samhället bibehålls och stärks,
 bidrar till kunnande om hur samhället fungerar både lokalt, nationellt
och globalt,
 bidrar till kommuninvånares, särskilt barn och ungdomars, möjligheter
att vara delaktiga i samhället,
 eller bidrar till att stärka det lokala samhället på olika sätt.
Dessutom framgår det att verksamhetsbidraget inte betalas ut för lokalhyror,
däremot kan föreningar få stöd för administrativa kostnader.
Innan riktlinjen antogs togs beslut om att bevilja verksamhetsbidrag på
delegation, numera ska kommunstyrelsen beslut i dessa frågor.
Inkomna ansökningar
Under år 2019 ansökte fyra föreningar om verksamhetsbidrag från
kommunstyrelsen. Tidigare skedde ansökan på våren, varmed själva
ansökningsprocessen för dessa föreningar inte följer den i de nya riktlinjerna,
där det bland annat framgår att ansökan görs på webben och att ansökan ska
göras senast den 15 september. I övrigt tillämpas riktlinjerna.
De föreningar som ansökt om bidrag för år 2020 är:
 Västerbergsslagens FN förening
 Ludvikakretsen Röda Korset
 Lionsclub Ludvika
 Lionsclub Ängsklockan
Av själva ansökansblanketten framgår inte hur mycket pengar de olika
föreningarna ansökt om. I en del ansökningar framgår det av budgeten hur
mycket föreningen räknat med att få i bidrag. Tre av fyra föreningar uppger att
de inte får bidrag från någon annan organisation än kommunen.
Beviljat bidrag för år 2019
De fyra föreningarna beviljades följande bidrag för år 2019:
 Västerbergsslagens FN förening, 4 000 kronor
 Ludvikakretsen Röda Korset, 40 000 kronor
 Lionsclub Ludvika, 5 500 kronor
 Lionsclub Ängsklockan, 13 600 kronor
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-28

Diarienummer

KS 2019/259-00

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag och motiveringar
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att samtliga fyra föreningar
bedriver samhällsnyttig verksamhet och därmed är berättigade till
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen.
Västerbergslagens FN förening
Förvaltningen föreslår att Västerbergslagens FN förening beviljas 4 000 kronor.
Av budgeten för 2020 framgår det att de budgeterat med motsvarande summa
som de fick år 2019. Resultaträkningen från år 2018 visar att föreningen gjorde
ett överskott på 1 881 kronor. Verksamhetsplanen påvisar inga direkta större
nyheter jämfört med vad förvaltningen kan utläsa av verksamhetsberättelsen
från år 2018.
Ludvikakretsen Röda Korset
Förvaltningen föreslår att Ludvikakretsen Röda Korset beviljas 50 000 kronor.
Röda korset uppger att verksamheten i Ludvikakretsen ökat kraftigt under de
senaste åren. Föreningen har jobbat aktivt med integreringen av nyanlända och
erbjuder bland annat läxläsningshjälp, språk- och hantverkscafé för kvinnor och
fotbollsträffar för ensamkommande ungdomar. Ludvikakretsen lyfter även upp
att de ska arbeta fram en krisberedskapsplan för föreningens engagemang i
Ludvika. Nationellt har Röda Korset avtalat med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om att ansvara för frivilligsamordning vid kriser,
något som påverkar även Ludvikakretsen även om det är oklart i vilken
omfattning. Föreningen uppger att de kommer att få ökade kostnader främst till
följd av utbildning av frivilliga för Första hjälpen och krisberedskap samt ökade
lokalkostnader.
Av föreningens preliminära budget för 2020 framgår att föreningen budgeterat
för ett verksamhetsbidrag från kommunen på 60 000 kronor. Det framgår även
att föreningen budgeterat för avsevärt högre lokalkostnader jämfört med
resultatet från 2018. Eftersom verksamhetsbidraget inte ska användas till
lokalkostnader föreslår förvaltningen att föreningen beviljas ett ökat understöd,
från 40 000 kronor år 2019 till 50 000 kronor år 2020. Ökningen motiveras med
att föreningen får utökade uppdrag kopplat till krisberedskapsfrågor, dock ges
ingen ökning för ökade lokalkostnader.
Lionsclub Ludvika
Förvaltningen föreslår att Lionsclub Ludvika beviljas 5 500 kronor. Av
sammanfattningen av föreningens verksamhet för år 2017-2018 framgår att
föreningen under kommande verksamhetsår kommer att prioritera
medlemsrekrytering framför nya aktiviteter. Föreningen kommer dock fortsätta
med de traditionella verksamheterna, så som cykelbytardagen, julklappslotteriet
i samband med skyltsöndagen och surströmmingsfesten. De insamlade medlen
går till välgörenhet, och lokalt delar föreningen till exempel ut understöd till
behövande i kommunen i samverkan med socialsekreterare och/eller diakon.
Av budgetförslaget framgår inte hur mycket föreningen räknat med att få i
verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår att föreningen får 5 500 kronor,
utifrån att verksamheten behålls på samma nivå som tidigare år.
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Datum

Ludvika kommun

2020-02-28

Diarienummer

KS 2019/259-00

Lionsclub Ängsklockan
Förvaltningen föreslår att Lionsclub Ängsklockan beviljas 5 500 kronor. Precis
som Lionsclub Ludvika ägnar sig Lionsclub Ängsklockan åt hjälpverksamhet,
främst genom att lämna bidrag till exempel till hjälpsökande familjer men även
genom att ordna kaffebjudningar på äldreboenden. Föreningen ordnar även en
julloppis årligen. Av budgeten för år 2019/2020 framgår att föreningen räknar
med erhållna bidrag på 5 000 kronor. Detta torde avse det kommunala bidraget
då föreningen i ansökan uppgett att de inte erhåller bidrag från någon annan.
Förvaltningen anser att Ängsklockans verksamhet är snarlik den som Lionsclub
har och bedömer även samhällsnyttan ungefär likvärdig. Ängsklockan hjälper
även till på surströmmingsfesten och luciafirandet. Därför föreslår
förvaltningen att de båda föreningarna beviljas samma summa i understöd.

Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna bidragssummorna ryms inom budget.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Föreningarnas ansökningar inklusive bilagor finns till påseende på
kommunstyrelsens möte eller på Administration och service på stadshuset
innan mötet.

Beslut skickas till
Ansökande föreningar
Administration och service för verkställighet av utbetalning
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-18

KS 2019/95 - 00

Kommunstyrelsens förvaltning
Malin Ekholm, 0240 861 82
Malin.ekholm@ludvika.se
Fullmäktige

Svar på motion om ambulerande kommunkontor
Förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning
Hans Gleimar och Mauritz Bropetters båda (C) föreslår i motion, daterad den
12 februari 2019, att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande
kommunkontor. Ärendet skickades på remiss till samtliga nämnder som alla har
svarat. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Förvaltningen ser flera olika motiv till varför. Bland annat den tekniska
utvecklingen och tillgänglighetsperspektivet.

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar och Mauritz Bropetters båda (C) föreslår i motion daterad den
12 februari 2019 följande:
-

Att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med
uppgift at verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan
den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena
utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje
större kommundel någon dag eller halvdag per vecka.

Motionen skickades på remiss den 4 mars 2019 till samtliga nämnder för
yttrande.
Inkomna yttranden
Samtliga nämnder har yttrat sig över motionen. Myndighetsnämnden miljö och
bygg samt samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till motionen och
föreslår att man ger ett följduppdrag att utreda konsekvenser och kostnader.
Social- och utbildningsnämnden anser motionen tillgodosedd då de flesta av
nämndens verksamhet finns representerade i kommunens större orter. Vårdoch omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen. Nämnden
menar att de delar som berörs är redan av den ambulerande karaktären i
dagsläget. Vidare framhåller nämnden att för övrig verksamhet är det inte
aktuellt att placera i ett kommunkontor.
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Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut
Tekniska utvecklingen
Service och tillgänglighet mot medborgarna sker/kommer ske mer digitalt, som
t.ex. olika former av e-tjänster. Även om alla medborgare inte har den tekniska
möjligheten/kunskapen är det den utvecklingen som sker/kommer öka i
samhället. Tillgängligheten på de digitala kanalerna är också lika för alla oavsett
vart man bor i kommunen.
Representation och tillgänglighet
Kommunen har många olika professioner och ansvarsområden och samtliga
kan inte vara representerade i ett ambulerande kommunkontor. Att variera olika
professioner skulle kunna innebära att kommuninvånarna inte får svar på den
fråga som behöver besvaras av den profession som är på plats. Detta innebär
att invånarna kan få vänta länge innan de får rätta svaret.
En annan del som man behöver ha i åtanke är att många kanske inte är hemma
på dagtid. Om man vill nå den bredare publiken behövs det tänkas på vilka
öppettider det ambulerande kontoret har.
Ekonomiska konsekvenser
Ett ambulerande kontor skulle kräva ekonomiska resurser ex. olika
skyddsåtgärder, sekretesskydd samt ev. hyreskostnader.
Förvaltningens förslag till beslut
Utifrån den samlade bedömningen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
fullmäktige avslår motionen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Malin Ekholm
Utredare

Bilagor
1. Motion daterad 12 februari 2019.
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019 §
55
3. Sammanträdesprotokoll från myndighetsnämnden miljö och bygg 15 maj
2019 § 81
4. Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden den 29
5. Sammanträdesprotokoll från social- och utbildningsnämnden den 8 maj
2019 § 74
6. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden den 29 maj 2019
§ 49
Beslut skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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2020-02-18

Myndighetsnämnden miljö och bygg
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 55

Dnr 2019/184

Svar på motion om ambulerande kommunkontor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen och föreslår att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att vidare
utreda konsekvenser och kostnader av den föreslagna motionen.

Sammanfattning
Centerpartiet i Ludvika-Grangärde yrkar i en motion daterad den 12 februari att
Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med uppgift att
verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel
någon dag eller halvdag per vecka.

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar och Mauritz Bropetters båda företrädande Centerpartiet i
Ludvika-Grangärde yrkar i en motion daterad den 12 februari att Ludvika
kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med uppgift att verka som
förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel
någon dag eller halvdag per vecka.
Det ambulerande kommunkontoret ska enligt motionärerna stå till tjänst med
viss rådgivning i frågor inom de kommunala ansvarsområdena, verka som
förbindelsekontor till Ludvika kommuns specialistförvaltningar samt vara
kontaktskapande mellan olika kommundelar och kommunens centrala
förvaltning.
Ludvikas kommunala förvaltning är av kompetens- och effektivitetsskäl
centraliserad till centralorten och motionärerna vill med motionen öka
tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionens intentioner om ökad
tillgänglighet och närhet till medborgarna. Kommunens biblioteksfilialer som
redan idag fungerar som en naturlig plats för att få samhällsinformation skulle

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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till exempel kunna vara lämpliga mötesplatser för ett ambulerande
kommunkontor.
Andra naturliga mötesplatser i kommunen är bystugor, fritidsgårdar,
äldreboenden, hembygdsgårdar, klubbstugor med flera.
En annan väg att gå skulle kunna vara att använda sig av en ”kommunbuss” där
ett kommunkontor inreds i en mindre husbil.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 29
april 2019.
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 maj 2019 § 39.
______
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-08
Social- och utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2019/182 – 10

Yttrande över motionen En ingång till kommunen
med ambulerande kommunkontor
Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden fick den 5 mars 2019 en remiss från kommunstyrelsens förvaltning gällande en motion om ”En ingång till kommunen med
ambulerande kommunkontor”.
Motionen, daterad 12 februari 2019, har inkommit från Centerpartiet i Ludvika
– Grangärde och beskriver att cirka 40% av kommunens befolkning bor utanför centralorten och att kommunen har ett stort geografiskt stort utbrett område.
Vidare beskrivs i motionen att i kommunen finns det mesta av kommunens förvaltning centraliserad till centralorten av kompetens- och effektivitetsskäl.
Kommunen bör öka tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen.
Medborgarnas kontakt med de kommunala förvaltningarna skulle förenklas via
ett ambulerande kommunkontor.
Centerpartiet i Ludvika – Grangärde yrkar
-

att Ludvika kommun inrättar ett Ambulerande kommunkontor med uppgift
att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel någon dag per vecka eller halvdag per vecka.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 24 april 2019, § 38.
2. Tjänsteskrivelse/yttrande från förvaltningen daterad den 18 april 2019.
3. Motion – En ingång till kommunen med Ambulerande kommunkontor.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Fullmäktige, inkl tjänsteskrivelse/yttrande
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

255

Sida

YTTRANDE

1(2)

Datum

Diarienummer

Kansli
Barbro Forsberg Nystedt
barbro.nystedt@ludvika.se

Ert datum

Er referens

Kopia till

Social- och utbildningsnämnden

2019-04-18

SUN 2019/182 - 10
2019/95

Yttrande gällande motion om en ingång till
kommunen med Ambulerande kommunkontor
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden fick 2019-03-05 en remiss från
kommunstyrelsens förvaltning gällande en motion om ”En ingång till
kommunen med ambulerande kommunkontor”.
Motionen, daterad 2019-02-12, har inkommit från centerpartiet i Ludvika –
Grangärde och beskriver att cirka 40% av kommunens befolkning bor utanför
centralorten och att kommunen har ett stort geografiskt stort utbrett område.
Vidare beskrivs i motionen att i kommunen finns det mesta av kommunens
förvaltning centraliserad till centralorten av kompetens- och effektivitetsskäl.
Kommunen bör öka tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen.
Medborgarnas kontakt med de kommunala förvaltningarna skulle förenklas via
ett ambulerande kommunkontor.
Centerpartiet i Ludvika – Grangärde yrkar
-

att Ludvika kommun inrättar ett Ambulerande kommunkontor med
uppgift att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan
den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena
utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje
större kommundel någon dag per vecka eller halvdag per vecka.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser de svårigheter som kan uppstå för våra kommunmedborgare
i kontakter med kommunens förvaltning på grund av det stora geografiska
område som kommunen består av.
I de flesta av kommunens större orter finns social- och utbildningsnämndens
verksamheter förskola och skola representerade. Det som inte finns på plats är
social välfärd.
Att ha ett ambulerande kommunkontor skulle säkert ge högre tillgänglighet och
närhet till kommunens hela förvaltning.
3
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Datum

2019-04-18

Ludvika kommun

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-29
Vård- och omsorgsnämnden

§ 49

Dnr 2019/111

Motion - En ingång till kommunen med ambulerande
kommunkontor
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad
den 24 april 2019 som yttrande på motionen

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar (C ) och Mauritz Bropetters (C) föreslår i motion daterad 12
februari 2019 att Ludvika kommun inrättar kommunkontor med uppgift att
verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel
någon dag eller halvdag per vecka.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2019.
2. § 28 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019.

Behandling
Leif Lindgren (C) och Else- Marie Hörk Karlsson (C) yrkar att vård- och
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Leif Lindgren (C) och ElseMarie Hörk Karlssons(C) förslag, ordförande finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-24

1(2)
Diarienummer

VON 2019/111

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Motion - En ingång till kommunen med ambulerande
kommunkontor
Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som
yttrande på motionen.

Sammanfattning
Hans Gleimar (C ) och Mauritz Bropetters (C) föreslår i motion daterad 12
februari 2019 att Ludvika kommun inrättar kommunkontor med uppgift att
verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel
någon dag eller halvdag per vecka.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås, med anledning av
att förvaltningens biståndsbedömning, som skulle kunna vara aktuell för
kommunkontoret, redan idag är ambulerande utifrån varje enskild individs
behov. Övrig verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen är inte aktuell
att placera i ett kommunkontor. Förslaget med kommunkontor skulle också
kunna innebära att invånarna får vänta onödigt länge på att träffa en
tjänsteperson inom rätt förvaltning.

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar (C ) och Mauritz Bropetters (C) föreslår i motion daterad 12
februari 2019 att Ludvika kommun inrättar kommunkontor med uppgift att
verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel
någon dag eller halvdag per vecka.
Vård och omsorgsnämnden anser att den trend och teknisk utveckling som
finns i samhället i stort, är att tillgängligheten för alla sker via e-tjänster. Även
om alla inte har den tekniken, så är det den utveckling som samhället går mot.
Där är tillgängligheten lika för alla, oavsett om man bor i centralorten eller flera
mil utanför.
2
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Ludvika kommun

Diarienummer
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Vid roterande närvaro och aktivitet från kommunens alla ansvarområden vissa
dagar i olika samhällen skulle innebära att få kommunala ansvarsområden är
representerade frekvent, då det finns ett stort antal olika professioner. Att
variera dessa professioner skulle inte hjälpa kommuninnevånare om deras
aktuella fråga behöver besvaras av en profession som inte är på plats just den
dagen de besöker det ambulerande kontoret. Detta gör att kommuninnevånaren
måste vänta på ”rätt profession” i veckor för att få svar på sin fråga. Med
dagens teknik av telefoner, datorer osv så kommer svar att sökas på annat och
snabbare sätt.
Vård och omsorgsnämndens verksamhet, som skulle kunna vara aktuell för
ambulerande kontor, är biståndshandläggningen som man vänder sig till om
man vill ansöka om bistånd inom äldre- och handikappomsorg.
Biståndshandläggarna är redan idag ambulerande, de åker dagligen på
hembesök för att möta kommuninnevånarnas frågor samt utreda de
ansökningar som kommer in. Behöver biståndshandläggarna samverka med
andra förvaltningar för att kunna stödja kommuninnevånarna på bästa sätt,
ordnas gemensamma hembesök eller träffar på annat sätt.
Ambulerande kontor skulle också kräva ekonomiska resurser. Lokaler med
hyreskostnader måste upprättas. Lokalerna kommer kräva skyddsåtgärder och
sekretesskydd, då allmänna inrättningar måste kunna svara för säkerhet för alla
som befinner sig i lokalen samt att alla är garanterade att kunna prata ostört.
Sammanfattningsvis föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att motionärernas
förslag avslås.

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Lotta Daun Messing
Enhetschef för biståndshandläggning

Bilagor
1. Motion till Ludvika kommunfullmäktige. En ingång till kommunen med
Ambulerande kommunkontor.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2020-02-20

KS 2018/438-04

Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se
Fullmäktige

Svar på motion om minskade kostnader för IT till
politiker
Förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion inkommen 9 november 2018 att nuvarande
system med IT-service för förtroendevalda avvecklas, och ersätts med ett ITbidrag på 1500 kr per person och år.
Från 1 januari 2019 leasas iPads till politiker under hela mandatperioden (fyra
år), vilket är en iPads beräknade livslängd. Kostnaden för en iPad är 419
kr/månad vilket inkluderar fodral och mobilt bredband. I dagsläget har vi 107
politikerabonnemang och åtta abonnemang för kommunrevisorerna.
Med ett bidrag om 1 500 kr per år anses det inte vara säkerställt att alla
förtroendevalda kan utrusta sig med en teknisk lösning som möjliggör att man
kan tillgodogöra sig den informationen som Ludvika kommun tillhandahåller
via vald metod. Möteshandlingar delges endast digitalt via en av Ludvika
kommun vald metod. Inga krav kan ställas på en parallell utskrifts- och
pappershantering eller e-postförsändelse. Det inkluderar också att kallelsen
bedöms vara utskickad i behörig ordning i och med att den finns tillgänglig via
surfplattan. Ludvika kommun har valt den här lösningen för att bättre kunna
leva upp till att alla förtroendevalda ska få adekvat information, i rätt tid och i
den omfattning som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Genom att
tillhandahålla en lösning och inte flera blir supportmomenten också färre för
IT-center att hantera.
Kommunen strävar också efter att påbörja hantera sekretesshandlingar i appen
netpublicator och vill då säkerställa att en förtroendevald använder
tvåfaktorsinloggning och att sekretesshandlingar hålls separata från övriga
familjemedlemmars eventuella användning av en ”familjeplatta”.
Ludvika kommun vill också, genom att varje förtroendevald erhåller en
@ludvika.se adress, att det tydligt särskiljs när en förtroendevald agerar i
myndighetens namn och när en förtroendevald agerar i partipolitiska frågor.
Genom att tillhandahålla en Ipad ser kommunen att det underlättar hanteringen
av allmänna handlingar.
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Ludvika kommun

Laila Dufström
Stöd och styrningschef

2020-02-20

Jessica Hedlund
Utredare

Bilagor
Motion inkommen 9 november 2018

Beslut skickas till
Motionären
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-26

Diarienummer

KS 2019/475-00

Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se
Fullmäktige

Svar på motion om medborgarförslag till
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson (K) har i motion inkommen den 9 oktober 2019 föreslagit
att det skapas en möjlighet att lämna in medborgarförslag på kommunens
hemsida samt att man ska kunna lämna in förslag hos stadshusets expedition i
pappersform.
Medborgarförslag enligt kommunallagen
Enligt kommunallagen (KL) 8 kap 1 § innebär medborgarförslag rätten för den
som är folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige under
förutsättning att fullmäktige beslutat detta.

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter
Fullmäktige behandlade den 7 oktober 2019 § 133 en liknande motion om att
införa möjligheten att lämna medborgarförslag, vilken avslogs.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör nedan för de möjligheter som finns för
invånare att lämna förslag på kommunens verksamhet, till exempel:
-

Kontakt med de politiska partierna, bland annat genom personliga
möten, telefon, e-post och brev.

-

Personliga möten med de förtroendevalda politikerna. Medborgarna är
alltid välkomna att ta kontakt med politikerna och boka eventuella
möten för dialog.

-

Skicka in förslag och synpunkter elektroniskt till Ludvikas olika
kommunikationskanaler; sociala medier, till kommunens officiella epost samt via formulär för synpunkter på kommunens hemsida.

En kommunal beredning av medborgarförslag enligt kommunallagens principer
tar tid och motsvarar inte alltid de krav som invånare ställer på snabb
information och kommunikation med kommunen. Många väljer därför att
istället kommunicera med kommunen genom andra kanaler för att kunna få
snabbare svar.
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Ludvika kommun
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Diarienummer

KS 2019/475-00

Kommunen har idag infört andra kommunikationsvägar som exempelvis
facebook. Det finns även ett formulär på kommunens hemsida där
medborgarna kan lämna synpunkter till kommunen, något som motionären
också föreslår. Alla förslag eller synpunkter som kommer in till kommunen
hanteras utifrån ämne och skickas sedan till berörd verksamhet för hantering.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen förvaltnings förslag medför inga ekonomiska konsekvenser.
Vid ett annat beslut föreslår kommunstyrelsens förvaltning att en ekonomisk
konsekvens tas fram.

Förslag till beslut
Utifrån den samlade bedömningen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
fullmäktige avslår motionen.

Laila Dufström
Stöd- och styrningschef

Jessica Hedlund
Sektionschef

Bilagor
Motion inkommen 9 oktober 2019.

Beslut skickas till
Motionären
Akten
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2019-10-07
Motion till kommunfullmäktige

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslag enligt kommunallagen (KL) 8 kap 1 § innebär medborgarförslag rätten för den som
är folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige under förutsättning att fullmäktige
beslutat detta.
Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter på tidigare lagda liknande förslag var att det inte
behövdes. Följande redan existerande möjligheter radades upp:
”medborgare kan redan idag ta kontakt med de politiska partierna, bland annat genom personliga
möten, telefon, e-post och brev. Man kan även skicka in förslag och synpunkter elektroniskt till
Ludvikas olika kommunikationskanaler; sociala medier, till kommunens officiella e-post samt via
formulär för synpunkter på kommunens hemsida.” ”Man kan även nå kommunen via facebook”,
skrivs det.
Det är bra att alla de kanalerna finns. Men argumentet att en ”kommunal beredning av
medborgarförslag enligt kommunallagens principer tar tid och motsvarar inte alltid de krav som
invånare ställer på snabb information och kommunikation med kommunen.” som det stod i
beredningen av den tidigare motionen i samma fråga, ger ju en fingervisning om att folk faktiskt inte
använder de existerande kanalerna. Då hade inte medborgarförslag inneburit en ökad arbetsbörda,
bara via andra kanaler.
Man måste ju dra slutsatsen att medborgarförslag förväntas öka arbetsbördan och alltså även
graden av aktivitet från medborgarna. I avvägning mellan aktiv dialog med medborgarna och
begränsningar av kostnaderna för byråkratin har man helt enkelt valt det senare.
Vi förslår att vi väljer det första. Engagemanget från medborgare är viktigare än att begränsa
arbetsbördan för våra tjänstemän och politiker.
Vi motionerar därför om:

-

Att det skapas en möjlighet att lämna in medborgarförslag på kommunens
hemsida samt att man ska kunna lämna in förslag hos stadshusets expedition
i pappersform.

Karl Gustav Nilsson
Gruppledare (K)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er referens

2020-02-10
Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund, 86656
jessica.hedlund@ludvika.se

KS 2019/248-02

Fullmäktige

Svar på motion om rekrytering av stadsarkitekt
Förvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har, utifrån den nuvarande ekonomiska situationen, sedan
cirka ett år tillbaka haft en vakant stadsarkitektstjänst. Hans Gleimar,
oppositionsråd och ledamot kommunfullmäktige för Centerpartiet LudvikaGrangärde har i en motion daterad 7 maj 2019, lyft att vakansen resulterat i en
bristande samlad överblick av både planerade och pågående projekt samt att det
finns brister i kommunens visionära arbete och i ledningen av hur Ludvika ska
utvecklas till ett attraktivt samhälle. Centerpartiet Ludvika-Grangärde yrkar i
motionen att Ludvika kommun skyndsamt inleder en rekryteringsprocess och
om möjligt i samverkan med närliggande kommuner, exempelvis
Smedjebackens kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskjutet 500 000 kr för en
stadsarkitekttjänst år 2020 och Smedjebackens kommun har i sin tur avsatt
400 000 kr för en likadan tjänst.
Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Ludvika och Smedjebackens kommuner har
i december 2019 påbörjat en gemensam rekryteringsprocess för en
stadsarkitektstjänst.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 januari 2020 § 1 behandlat motionen
och föreslår att fullmäktige ska anse att motionen är tillgodosedd.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader.

Laila Dufström
Stöd- och styrningschef

Jessica Hedlund
Utredare

Bilagor
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 29 januari 2020 § 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-29
Samhällsbyggnadsnämnden

§1

Dnr 2019/874

Yttrande över motion - rekrytering av stadsarkitekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har, utifrån den nuvarande ekonomiska situationen, sedan
cirka ett år tillbaka haft en vakant stadsarkitektstjänst. Hans Gleimar,
oppositionsråd och ledamot kommunfullmäktige för Centerpartiet LudvikaGrangärde har i en motion till Samhällsbyggnadsnämnden, daterad sjunde maj
2019, lyft att vakansen resulterat i en bristande samlad överblick av både
planerade och pågående projekt samt att det finns brister i kommunens
visionära arbete och i ledningen av hur Ludvika ska utvecklas till ett attraktivt
samhälle. Centerpartiet Ludvika-Grangärde yrkar i motionen att Ludvika
kommun skyndsamt inleder en rekryteringsprocess och om möjligt i samverkan
med närliggande kommuner, exempelvis Smedjebackens kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskjutet 500 000 kr för en
stadsarkitekttjänst år 2020 och Smedjebackens kommun har i sin tur avsatt
400 000 kr för en likadan tjänst.
Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Ludvika och Smedjebackens kommuner har
i december 2019 påbörjat en gemensam rekryteringsprocess för en
stadsarkitektstjänst.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19
december 2019.
2. Remiss daterad 19 september 2019.
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 2.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för verkställighet
Myndighetsnämnden miljö och bygg för kännedom
Förvaltningschef för kännedom
Planeringschef för kännedom
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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