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Datum
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Diarienummer
KS 2017/391

Kanslienheten
Mikaela Nordling
mikaela.nordling@ludvika.se

SBN 2016/765-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över detaljplan för del av Ludvika 6:1, 
"Väsmanstrand"

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra över detaljplanen. 

Sammanfattning
Huvudsyftet med detaljplanen är att främja lek och rekreation i centrumnära 
läge genom att göra strandområdet tillgängligt och utveckla det till en attraktiv 
plats. Utöver det ska planen tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. 
Andra syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom 
planområdet och skapa möjlighet att sanera förorenad mark. 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet handläggs 
med utökat förfarande. 

Kommunstyrelsens stab ser att detaljplanen kan bidra till att kommunen lever 
upp till flera av de kommunövergripande målen, bl.a. en bra kommun att leva i 
och en tillväxtkommun. Barnperspektivet är framträdande i detaljplanen i och 
med att området delvis ska användas för att främja lek och rekreation. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt på sitt möte den 19 december 2016, § 136 att 
ge planeringsenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. En 
detaljplan behövs för den fortsatta utvecklingen av Väsmanstrand och är en del 
av genomförandet av den vision för Väsmanstrand som kommunfullmäktige 
antog den 25 augusti 2014, § 98. 

Planområdet ligger mellan järnvägsstationen och Väsman och sträcker sig från 
ABB:s sjöparkering upp till nya Kajvägsbron. 

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge 
genom att göra strandområdet tillgängligt och utveckla det till en attraktiv plats. 
Utöver det ska planen tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. Andra 
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syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområdet och 
skapa möjlighet att sanera förorenad mark. 

Planen gör det möjligt att anlägga en strandpromenad, aktivitetspark och ett 
bostadsområde, i enlighet med kommunfullmäktiges vision för Väsmanstrand. 
Parkeringsplatser flyttas inom området för att få en större sammanhängande 
parkyta. Planen ger även utrymme för några mindre handelsområden 
(serveringar), badbrygga och gång- och cykelstråk. Planen rymmer även den 
tänka bangolfen. 

För att utreda möjligheterna till att bygga bostäder vid Väsmanstrand har ett 
antal utredningar gjorts, bl.a. en bullerutredning, en utredning av 
översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar samt en utredning om 
förorenad mark. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer ett 
bidrag att sökas från Naturvårdsverket för att kunna sanera marken i den södra 
delen av planområdet. Vid byggnation ska hänsyn tas till kommunens riktlinjer 
för markanvändning vid Väsman. 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet handläggs 
med utökat förfarande. 

Planen föreslås få en genomförandetid av femton år. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär för kommunens del kostnader för 
anläggning av parkområden samt de nya parkeringarna som ska ersätta befintlig 
parkering. Planen möjliggör utbyggnad av strandpromenad vilket även det är en 
kostnad som tillfaller kommunen. Utöver detta tillkommer plankostnader samt 
kostnader för fastighetsbildning. 

De intäkter kommunen får om detaljplanen genomförs är från försäljning av 
mark för bostads- och handelsändamål samt anslutningsavgift till kommunalt 
vatten och avlopp. 

Samrådet pågår till och med 9 november 2017. Enligt tidplanen för 
detaljplanens fortsatta hantering förväntas den antas sommaren 2018. 

Kommunstyrelsens stab ser att detaljplanen kan bidra till att kommunen lever 
upp till flera av de kommunövergripande målen, bl.a. en bra kommun att leva i 
och en tillväxtkommun. Barnperspektivet är framträdande i detaljplanen i och 
med att området delvis ska användas för att främja lek och rekreation. 

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen inte lämnar några synpunkter. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
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1. Samrådshandling daterad 4 oktober 2017
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 19 december 

2016, § 136
3. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Ludvika 6:1 

”Väsmanstrand”, upprättad i oktober 2017
4. Plankarta för Del av Ludvika 6:1 ”Väsmanstrand”, upprättad i oktober 

2017

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

4



5



6



 

 

 

Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
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Fastighetsförteckning 

För detaljplan för Väsmanstrand, del av Ludvika 6:1 

 

Fastigheter inom planområdet  

Fastighetsbetecknin: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 3:19 
 

 

SVENSKA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET 

N JÄRNVÄGSG 25 

791 35 FALUN 

Lagfaren ägare 

Fastighetsbetecknin: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 4:44 
 

 

ABB AB 

721 83 VÄSTERÅS 
Lagfaren ägare 

Fastighetsbetecknin: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 6:1 
 

 

LUDVIKA KOMMUN 

EKONOMIENHETEN 

771 82 LUDVIKA 

Lagfaren ägare 

Fastighetsbetecknin: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 6:5 
 

 

Badhusudden AB 

ELBOLAGET I LUDVIKA MONTAGE AB 

KRONVÄGEN 35 

771 42 LUDVIKA 

Lagfaren ägare 

Fastighetsbetecknin: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 7:2 
 

 

Staten Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
Lagfaren ägare 

 

Belastande rättigheter inom planområdet  
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Belastad fastighet: Förmånstagare: Akt, ändamål, övrigt: 

LUDVIKA 6:1 
  

  

 

Ledningsrätt, GAS 

2085-1162.1 

 
VÄSTERBERGSLAGENS VÄRME AB Ledningshavare 

  

  

 

Officialservitut, TAKUTSPRÅNG MM 

2085-1865.1 

 
LUDVIKA 6:5 

 
  

 

Officialservitut, VÄG, VÄNDPLAN, 

LASTKAJ 

2085-1865.2 

 
LUDVIKA 6:5 

 
  

 

Officialservitut, AVLOPP 

2085-1865.3 

 
LUDVIKA 6:5 

 
  

 

Officialservitut, FETTAVSKILJARE 

2085-1865.4 

 
LUDVIKA 6:5 

 

Fastigheter utom planområdet  

Fastighetsbeteckning

: 
Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 3:18 
 

 

LUDVIKA KOMMUN 

EKONOMIENHETEN 

771 82 LUDVIKA 

Lagfaren ägare 

Fastighetsbeteckning

: 
Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 7:8 
 

 

Staten Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
Lagfaren ägare 

Fastighetsbeteckning

: 
Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

LUDVIKA 7:11 
 

 

LIDL SVERIGE KB 

BOX 4093 

171 04 SOLNA 

Lagfaren ägare 
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 Postadress Besöksadress  Telefon Telefax Bank-
giro Postgiro 

771 82  LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863 10 exp 0240-810 26 467-
5088 12 45 30-7 
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Planbeskrivning 

Tillhörande detaljplan för  

del av Ludvika 6:1 

”Väsmanstrand” 

i Ludvika  

Upprättad i oktober 2017 
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med illustrationer (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

 Undersökningar av förorenad mark med flera utredningar 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge ge-
nom att tillgängliggöra strandområdet och utveckla det till en attraktiv plats, 
samt att tillgodose en del av Ludvika kommuns behov av bostäder. 

Andra syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområ-
det och att skapa möjlighet att sanera förorenad mark, vilket på grund av eko-
nomiska skäl endast kan ske i samband med bostadsbyggande.  

Planen möjliggör för att anlägga strandpromenad, aktivitetspark och ett bo-
stadsområde, i enlighet med Vision Väsmanstrand1 (KF 2014-08-25 § 98). Par-
keringsplatser flyttas inom området för att få en större sammanhängande park-
yta. Där finns också utrymme för några mindre handelsområden (serveringar), 
badbrygga och gång- och cykelstråk. Det befintliga Charlie Normans torg plan-
läggs som torg. Längst i norr och i söder anpassas planen till befintliga förhål-
landen för att säkerställa användningen av annars ej planlagd mark.  

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Det finns inga riksintressen i områ-
det. Däremot klassas järnvägen som ligger precis utanför planområdet som riks-
intresse för kommunikationer.  

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala Ludvika, direkt väster om stationsområdet. Områ-
det kopplas ihop med gågatan och Ludvika station via en gång- och cykelbro 
över spårområdet. Planen begränsas i öster av bangården, i söder mot ABB och 

                                                 

1 Vision Väsmanstrand, Ludvika. Ludvika kommun 2014, antagen KF 2014-08-25 § 98 
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i väster av sjön Väsman. Den nordligaste delen av plangränsen rundar bland an-
nat motorbåtsklubbens båthus och det gamla vattentornet, däremellan anpassas 
den mot pågående byggnationen av Kajvägsbron.  

 

Ortofoto med plangränsen ritad i gult.  

4.2 Areal 

Planområdet omfattar ca 11,8 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun, Badhusudden 
AB, Trafikverket, ABB och Svenska fastighetsaktiebolaget. Se även 7.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, pekar ut Väsmanstrand som 
ett utvecklingsområde utan bestämd inriktning. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Följande planer påverkas av den nya detaljplanen:  

 Del av Ludvika 6:1 med flera ”Gång- och cykelbro vid resecentrum” 
(antagen 2012) 

 Detaljplan för ABB industriområde mm. (antagen 1989) 

 Ändring av stadsplan för del av sydvästra industriområdena i Ludvika 
(antagen 1953) 
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 Stadsplan för centrala delen av Ludvika stad (antagen 1944) 

Den största delen av området är i dagsläget ej planlagd. En remsa i östra kanten 
av området ingår dock i plan 421 Del av Ludvika 6:1 med flera ”Gång- och cy-
kelbro vid Resecentrum”. I planens norra och södra ände överlappar den till 
viss del tre äldre gällande detaljplaner. De ytor som överlappas kommer att er-
sättas av den nya planen för att bättre stämma med befintliga förhållanden. 

5.3 Program för planområdet 

Inget planprogram har upprättats då detaljplanen ej avviker från översiktspla-
nen. Det finns dock två dokument som använts som program och inspiration 
under detaljplanearbetet. Dels kommunens visionsdokument Vision Väs-
manstrand2 och dels examensarbetet Väsmans strandband3.  

Vision Väsmanstrand är ett visionsdokument som gjordes av en arbetsgrupp 
från kommunens planeringsenhet och Unika Ludvika4 år 2013. Dokumentet ut-
arbetades utifrån en medborgardialog riktad mot allmänheten och särskilt till 
barn i skolåldern och utifrån tre konsultförslag för området som inkommit i 
och med en idétävling.  

Väsmans strandband är ett examensarbete som skrevs år 2016 på institutionens 
för stad och land, SLU Ultuna. Arbetet visar ett gestaltningsförslag av en aktivi-
tetspark i den norra delen av planområdet (se även 6.2.6 Gestaltning). 

5.4 Behov av miljöbedömning 

Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet5 för detaljpla-
nen. De förändringar som detaljplanen medför bedömdes inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL be-
dömdes inte behövas. Det är betydande miljöpåverkan6 som utlöser MKB-kra-
vet. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 19 december 2016 § 136, att ge pla-
neringsenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan. I uppdraget ingår att ge-
nomföra samråd. Planärendet har bedömts behöva genomföras med utökat för-
farande, eftersom det är ett stort projekt av allmänt intresse. 

                                                 

2 Vision Väsmanstrand, Ludvika. Ludvika kommun 2014, antagen KF 2014-08-25 § 98 

3 Väsmans strandband – gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Lud-
vika. Examensarbete vid landskapsarkitektprogrammet, avdelningen för landskapsarkitektur, 
SLU, 2016 

4 En ekonomisk förening som knyter samman köpmän, fastighetsägare, stödmedlemmar och 
kommunen och samverkar för en attraktiv köpstad 

5 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

6 Betydande miljöpåverkan är 1) stor påverkan på ett mindre område eller 2) storskalig påverkan 
eller 3) kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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5.6 Övriga utredningar 

För att undersöka möjligheterna till att bygga bostäder vid Väsmanstrand har 
ett antal utredningar gjorts.  

• Buller – Bullerberäkning för nybyggnation av bostäder vid Väs-
manstrand, SBF 2016 

• Farligt gods – Riskanalys för Väsmanstrand, SBF 2014 

• Förorenad mark – Väsmanstrand sammanställning av tidigare provtag-
ningar, Sweco 2016 

• Översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar – riktlinjer för 
markanvändning, Ludvika kommun 2015 

• Riskutredning Gasolanläggning ABB Ludvika- Fire 2011 

En ansvarsutredning behöver även genomföras angående förorenad mark, detta 
för att kunna söka saneringsbidrag hos Naturvårdsverket. Bidrag för sanering 
av mark kan endast erhållas om marken samtidigt planläggs för byggnation av 
bostäder.  

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Planområdet ligger invid sjön Väsmans sydöstra strand. Mellan sjön och den 
parallellgående järnvägen har marken tidigare fyllts ut och där har förekommit 
förorenade verksamheter. Marken består idag till största delen av gräsmattor 
med gång- och cykelvägar men där finns också en mer vildvuxen yta med blan-
dad vegetation, parkeringsytor och en större grusplan som i dagsläget inte har 
någon specifik användning. Övrig vegetation på platsen är en björkdunge som 
ligger centralt inom planområdet och en lindallé längs gamla Kajvägen. Mot 
järnvägen till i planens södra del finns det en uppbyggd vall som ansluter till 
gång- och cykelbron samt fungerar som skydd mellan järnvägen och planområ-
dets övriga delar. Vallens östra sida är planterad med buskar. 

Den västra delen av planområdet består av vattenområden. Eftersom marken är 
utfylld saknar strandkanten naturlig karaktär och har få eller inga naturvärden. 
En del av vattenområdet hyser en småbåtshamn.  

De förändringar som kommer att ske i samband med planens genomförande är 
att det blir möjligt att bygga bostäder och handelslokaler på en del av gruspla-
nen. De gröna ytorna kommer att utvecklas som parkmiljö och erbjuda olika 
aktivitetsmöjligheter. I norr blir det möjligt att uppföra en byggnad som kom-
plement till besöksanläggningen. Parkeringsplatserna flyttas inom området för 
att få en större sammanhängande parkyta, men antalet platser minskas inte. Det 
blir även möjligt att bygga badbryggor i den södra delen av vattenområdet och 
en bro över kanalen i den norra delen.  
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I nordost finns ett område med höga naturvärden och rödlistade arter, se 6.3.2 
Naturmiljö. 

 

Vegetationen mellan stängsel och spår som inte används är värdefull för att bevara den biolo-

giska mångfalden. Ytan planläggs som NATUR1 och ska skötas för att bevara biologisk mång-

fald av fjärilar och örtartade växter. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden  

Den ursprungliga marken inom området utgörs av siltig morän i planområdets 
norra del, enligt kartan SGU Ser Aa nr 177. Området är sannolikt även utfyllt 
till stora delar med andra massor. Den södra delen av planområdet är utfyllt i 
sin helhet. Detta område var tidigare en del av sjön Väsman. Fyllnadsmassorna 
har en varierande sammansättning (enligt en sammanställning av SWECO 
20177). Så gott som samtliga förekommande fraktioner av sten, grus, sand, silt, 
lera och morän samt även mull, kol och slagg förekommer. I den södra delen av 
planområdet finns det även spån, troligtvis från sågområdet. Inför eventuella 
byggnationer bör ytterligare geotekniska undersökningar göras med avseende på 
fyllnadsmassornas sammansättning, stabilitet och mäktighet.  

Berggrunden består av leptit enligt kartan SGU Ser Af nr 158. Enligt samma 
källa framgår att det inte heller finns några större sprickzoner inom området. 

6.1.3 Förorenad mark 

Inom planområdet har det tidigare bedrivits olika verksamheter som har förore-
nat mark och vatten. Bland annat har det utfyllda sjöområdet i den södra delen 
av planområdet tidigare utgjort hamn för transporter på Väsman. Sulfidmalm 

                                                 

7 Sammanställning av tidigare undersökningar och bedömning av kunskapsluckor. Sweco. 2017. 
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från Saxdalen omlastades vidare till järnväg vid denna plats. Flera företag som 
har hanterat oljor och petroleum har funnits inom det blivande planområdet. 

Ett flertal miljötekniska undersökningar har utförts i omgångar och med ett 
flertal olika analyser. För att kunna genomföra detaljplanen behövs troligen yt-
terligare undersökningar och sanering av delar av marken.  

I samband med detaljplanens genomförande kommer ett bidrag8 att sökas från 
Naturvårdsverket för att kunna sanera marken i den södra delen av planområ-
det. Bidrag kan endast sökas för områden där bostäder planeras att byggas samt 
där det saknas ansvarig för föroreningen. En ansvarsutredning behöver därför 
göras. 

 Följande undersökningar har utförts: 

1. 1999-08-30 Golder Grundteknik: 
”Miljöteknisk markundersökning av Norsk Hydro:s fd oljedepå i Ludvika kommun” 
2. 2003-05-16 Sweco VIAK: Ludvika bangårdsområde: 
”Sammanfattning av resultat från miljötekniska markundersökningar enligt 
MIFO fas 2 inom 10 delområden mellan sjön Väsman och bangårdsområdet, 
Ludvika kommun” 
3. 2008-10-23 D-Miljö: 
”Miljögeoteknisk markundersökning vid Nord Hydros f d oljedepå på fastigheten 
Ludvika 7:3 på Kajvägen i Ludvika” 
4. 2008-12-19 Hifab Envipro: 
”Rapport förorenade områden Översiktlig undersökning – Ludvika” 
5. 2009-02-31 D-Miljö: 
”Saneringskontroll av schakter vid sanering av Norsk Hydros före detta 
dieseldepå vid fastigheterna Ludvika 7:3, 7:8 och 4:39 i Ludvika” 
6. 2010-03-04 Hifab: 
”Detaljerad miljöteknisk markundersökning - Ludvika bangård” 
7. 2015-12-03 Sweco: 
”Miljökontroll nedläggning elkabel Väsmanstrand, Fastighet 6:12” 
8. 2016-01-21 Sweco: 
”Miljökontroll Torget, Väsmanstrand - Fastighet 6:1” 
9. 2016-10-07 Sweco: 
”Miljöteknisk markundersökning ny bangolfanläggning Väsmanstrand, del av 
fastigheteten Ludvika 6:1” 

Utöver dessa har även en sammanställning9 av markförhållandena gjorts i april 
2017. Rapporten sammanfattar tidigare provtagningar med avseende på olika 
typer av föroreningar för 12 olika delområden inom det tänkta planområdet. 
Analyser har gjorts i olika omfattning avseende metaller, BTEX (bensen, toluen, 
etylbensen, xylen), petroleumprodukter/olja, polyaromatiska föreningar och pe-
troleumprodukter/olja/övrigt. I vissa områden är föroreningshalterna mycket 
höga, över både MKM (mindre känslig markanvändning) och KM (känslig mar-
kanvändning), för vissa ämnen, vilket medför att marksanering krävs. I andra 
delområden rekommenderas ytterligare provtagning för att kunna bedöma för-
oreningsgraden. Planområdet omfattar en större yta är den som avses i ovanstå-
ende sammanställning. 

                                                 

8 Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder. Naturvårdsverket. 

9 Sammanställning av tidigare undersökningar och bedömning av kunskapsluckor. Sweco. 2017. 
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Med anledning av att sågspån har identifierats i fyllnadsmassorna i den södra 
delen av området kan ytterligare undersökningar av klorfenoler och även av di-
oxiner behöva göras. 

En utredning behövs för att bestämma hur dagvatten från järnvägsområdet ska 
hanteras på bästa sätt. 

6.1.4 Radon  

De fyllnadsmassor som finns på platsen medför en hög risk för markradon var-
för radonsäkert byggande krävs.   

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Marknivån där bostäder föreslås byggas ligger i dagsläget på mellan 156,1 och 
156,9 m ö.h. (meter över havet, RH2000) och ytorna för handel på ca 156,7 m 
ö.h. I enlighet med kommunens riktlinjer för markanvändning vid Väsman10 
bör inte tät bostadsbebyggelse uppföras på en marknivå lägre än 157,4 m ö.h. 
Mindre industriområden med liten miljöpåverkan kan uppföras på mark 157,2 
m ö.h. Till denna kategori klassas handel med sällanköpsvaror och restauranger 
och caféer. Dagligvaruhandel har en mer betydande samhällsroll och bör fun-
gera även vid en översvämning och alltså byggas på högre belägen mark, därför 
tillåts inte dagligvaruhandel inom handelsområdena i planen.  

Ovanstående har resulterat i bestämmelser om markhöjd i plankartan, dessa re-
glerar till vilken nivå marken måste fyllas upp för att byggnader av en viss typ 
ska få uppföras. Bestämmelser om höjder finns dels för mark och dels för vat-
tenkänsliga byggnadsdelar/underkant på bostäders golvbjälklag enligt bilden ne-
dan som kommer från kommunens riktlinjer för markanvändning inom riskom-
råde för översvämning vid Väsman. 

 

Förklarande bild från ”Redovisning av översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar - 

riktlinjer för markanvändning vid ny bebyggelse”.  

                                                 

10 Redovisning av översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar – riktlinjer för markan-
vändning vid nybebyggelse. SBF 2015 
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Bebyggelse på en lägre marknivå än vad som anges i plankartan kan godkännas 
efter prövning i miljö- och byggnadsnämnden om följande uppfylls: 

1. En riskanalys görs för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att begränsa konsekvenserna av höga flöden. 

2. Åtgärder genomförs enligt resultatet av riskanalysen. 

Rekommendationer kring bebyggelse i översvämningshotade områden beskrivs 
mer utförligt i kommunens vägledningsdokument ”Redovisning av översväm-
ningsrisk för Väsman och närliggande sjöar - riktlinjer för markanvändning vid 
ny bebyggelse”. 

Ett annat alternativ är att bygga garage eller handelslokaler i bottenplan under 
bostäderna.  

Marken bedöms inte medföra någon risk för ras eller skred men vid sanering el-
ler utbyte av jord inom planområdet bör det kontrolleras att även fyllnadsmas-
sorna är av god kvalitet. Det vill säga att materialet inte är skred- eller sättnings-
benäget samt fungerar bra för att filtrera dagvatten och har en tillräcklig bärför-
måga.  

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.11 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.12 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om fornlämningar påträffas måste det där-
för meddelas Länsstyrelsen och arbetet omedelbart avbrytas. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inom planområdet finns i nuläget inga bostäder. Norr om planområdet finns en 
fastighet med bostäder vilken ägs av kommunen men hyrs ut som privata bo-
städer.  

Nya bostäder föreslås byggas på del av grusplanen i den södra halvan av plan-
området, bebyggelse tillåts där i upp till fyra våningar. Bostadshusen- och går-
darna bör utformas så att de inte hindrar allmänhetens tillträde till Väs-
manstrand. Bostäderna skyddas till viss del av den befintliga vallen, men av-
skärmningen behöver sannolikt kompletteras sydöst om bostadshusen för att 
skydda dessa mot trafik- och industribuller. I plankartan regleras detta genom 
bestämmelsen m1: byggnadsverk ska finnas som skydd runt bostäderna till följd 
av farligt gods transporter och trafik- och industribuller. Utbredningen av detta 
behöver utredas vidare i exploateringsskedet. Avskärmningen kan bestå av till 
exempel ett parkeringsdäck/garage eller ett bullerplank. 

Villkor finns för att uppföra bostäder, se bland annat 6.1.3 Förorenad mark och 
6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd. 

                                                 

11 Riksantikvarieämbetets fornsök 

12 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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Utsnitt från Vision Väsmanstrand. Bostäder föreslås i den södra delen av planområdet. Bilden 

är ett tidigt förslag på hur bostadshusen skulle kunna placeras och utformas. I detaljplanen har 

den vänstra huskroppen slopats för att öka avståndet till ABB. 

 
Illustration till Vision Väsmanstrand. Bostadshusen sedda i fågelperspektiv utifrån sjön Väs-
man. Den högra huskroppen slopas i detaljplanen för att få ett större avstånd mellan ABB och 
bostäderna och därmed minska risken för störande industribuller. 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I planen finns två områden för handel intill Charlie Normans torg och ytterli-
gare ett längre norrut inom planområdet. Dessa kan komma att fungera som ar-
betsplatser. I skrivande stund finns tidsbegränsade bygglov för två mindre re-
stauranger/caféer att uppföras under sommarmånaderna vid Charlie Normans 
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torg. I det norra handelsområdet finns en permanent restaurang. Runt restau-
rangen ges möjlighet att bygga ut verksamheten inom handelsområdet. Prick-
marken får användas som komplementmark till handelsverksamheten vid tillfäl-
liga evenemang. Det finns även ett x-område inom det norra handelsområdet 
vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik förutom vid 
tillfälliga evenemang (mindre än 1 vecka).  

I den norra delen av planområdet tillåts en byggnad inom besöksområdet. 
Byggnaden ska serva besöksanläggningen och rymma offentlig toalett.  

I planens norra del finns även ett område som får användningen N, Friluftsliv. 
Denna yta arrenderas av motorbåtsklubben och är bebyggd med att större antal 
båthus. Då husen har ett visst kulturellt värde är det viktigt att deras utseende 
och form bevaras för framtiden. Men detta måste ställas mot att husen i första 
hand fyller en praktisk funktion, nämligen att vara till skydd för upplagda båtar 
under vinterhalvåret.  

Båthusens nuvarande utbredning får även i framtiden vara den begränsning 
som ska gälla. Området delas in i tre rader med minst 5 meter mellan varje rad. 
Detta avstånd är ur brandteknisk synpunkt lämpligt då varje rad på detta vis bil-
dar en egen brandcell.  

I de två yttre raderna tillåts nybyggnation av båthus inom området. Mittradens 
båthus får däremot endast ersättas med byggnader som till mått och utseende är 
lika de befintliga. 

En inventering har utförts av de befintliga båthusen för att få fram en typ av 
hus som väl överensstämmer med de befintliga med avseende på utförande 
både i materialval, färgsättning och utseende. 

Nya byggnader utförs till en maximal bredd av 4 meter, längd 10 meter, nock-
höjd på 4,5 meter och taklutningen 25-30 grader. Det här angivna måtten är 
maximala mått vid nybyggnation, dvs. att en nybyggnad får i första hand anpas-
sas efter det fria utrymmet som finns tillgängligt på platsen. Dock ska det alltid 
vara minst 0,75 meter mellan byggnaderna.  

Fasadbeklädnaden ska vara av stående träpanel (bredd 100-120 mm.) och taket 
täckt med plåt eller papp. På kortsida mot centrumgången ska en port med två 
dörrblad finnas, några fönster får inte förekomma. Byggnaden målas i svart till 
mörkbrun kulör. Taket ska vara antingen svart, grått eller rött.   
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Bild som visar utseende och maximala mått för nya båthus. Bilden kommer ifrån dokumentet 

”Förslag till utveckling och bevarande av båthusen vid Badhushamnen i Ludvika” (Byggnads-

nämnden Ludvika 1999). 

Om nya byggnader inom området uppförs enligt ovanstående är de undantagna 
från bygglovsplikten. Arrendatorn ansvarar för att förändringar inom området 
sker enligt bestämmelserna. 

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i nära anslutning till Ludvika centrum. Både offentlig och 
kommersiell service finns på nära håll. Resecentrum ligger precis i anslutning till 
platsen.  

6.2.4 Tillgänglighet 

Planområdet har, förutom den befintliga vallen, inga större nivåskillnader som 
försvårar tillgänglighet för rörelsehindrade. Upp till brofästet på vallen finns 
både trappa och ramper, likaså ner till bryggan vid torget. Gällande regler för 
tillgänglighet till bostäder och andra lokaler ska tillämpas. Alla gångvägar inom 
området liksom minst en lekattraktion ska vara tillgänglig för alla.  

6.2.5 Byggnadskultur 

Inom planområdet finns ett före detta vattentorn med stort kulturhistoriskt 
värde av såväl allmänt som lokalt intresse13. Bevarande av denna byggnad kan 
ses som väsentligt då den är bland de sista som återstår från järnvägens första år 
i Ludvika. Vattentornet finns på foton från år 1903. Vattentornet skyddas i pla-
nen med egenskapsbestämmelsen q-skydd vilket innebär att det inte får för-
vanskas eller rivas. 

 
Vattentornet i planens norra del har ett stort kulturhistorisk värde. 

                                                 

13 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg 1982, Dalarnas museum 
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Viktigt för det kulturhistoriska värdet bedöms vara: 

 tornets volym, med den åttkantiga formen som även går igen i taket  

 dess fasadmaterial, med rosa tegel av varierande bränning i den nedre 
delen och liggande träpanel i den övre delen, målad med falu rödfärg 

 gördelgesimsen i skarven mellan fasadmaterialen, med mönstermurning 
och utkragande träfasad 

 övrig mönstermurning, som de markerade hörnen och stående tegel 
över fönster- och dörröppningar 

 teglet med pärlfogar – vid lagning är det viktigt med ett tegel som lik-
nar det ursprungliga så mycket som möjligt och att pärlfogen åter-
skapas 

 trädörrarna 

 fönstren under takfoten 

  
Mönstermurad gördelgesims med utkragande träfasad. 

 
Teglet med sin speciella pärlfog. 
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Trädörrar och mönstermurning. 

Tornets utformning är typisk för 1800-talets industriarkitektur. I tornet finns 
en vattentank, som får tas bort om det behövs för tornets nya användning.  

Vattentornet får användningen HRE (handel, besöksanläggning, teknisk anlägg-
ning) och skulle till exempel kunna användas för försäljning/tillverkning av 
hantverk eller ingå i Ekomuseum Bergslagen. Viktigt för ett bevarande är att 
byggnaden används. Därför behöver användningen vara så flexibel som när-
heten till järnvägen tillåter. Teknisk anläggning i del av eller hela tornet är ett 
tredje alternativ. 

Även båthusen i planområdets norra del har ett visst kulturhistoriskt värde och 
är ett viktigt inslag i ett hamnområde. Läs mer i avsnitt 6.2.2. 

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 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 
form-, färg- och materialverkan.14 

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på fyra våningar för bostäder, inklusive 
eventuellt garage i bottenplan. Bostadshusen- och gårdarna utformas så att de 
inte hindrar allmänhetens tillträde till Väsmanstrand. En 20 meter bred strand-
remsa förblir tillgänglig för allmänheten med gräsytor, strandpromenad och gå-
gata/cykelväg. Bostäderna skyddas från tågtrafiken av den befintliga vallen som 
kan behöva kompletteras med bulleravskärmning sydväst om bostadshusen. Se 

                                                 

14 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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6.8.1 och 6.8.5 för mer information om buller och farligt gods, vilka är utlö-
sande faktorer till kravet på skyddande avskärmning. 

På grund av översvämningsrisken tillåts inte bostäder på en marknivå under 
157,4 m ö.h. vattenkänsliga byggnadsdelar får inte förekomma under 158,5 m 
ö.h. Detta kan innebära att marken måste fyllas upp till angiven nivå eller att ne-
dersta våningen utgörs av parkering. För handel gäller istället nivåerna 157,2 m 
ö.h. respektive 157,4 m ö.h. Garage kan byggas på en marknivå på 156,4 m ö.h. 
Se vidare 6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd. 

Om tomten ska bebyggas med flerbostadshus ska det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska i 
första hand friyta ordnas.15  

Bebyggelsen bör ges en öppen karaktär mot den västra sidan för att i största 
möjliga mån erbjuda sjöutsikt till alla boende. Genom att bebyggelsen begränsas 
i den södra delen av planområdet ges möjlighet till sjöutsikt från befintliga bo-
städer öster om riksväg 50 och från Vasagatan och den planerade rondellen vid 
Vasagatans anslutning till riksvägen. Idag finns ingen sjöutsikt från Vasagatan 
på grund av ett bussgarage, som kommer att rivas för rondellbygget. 

En plats i mitten av planområdet, där trappan upp från torget och gång- och cy-
kelbron möts, är en viktig utsiktspunkt och vyn därifrån bör även fortsatt hållas 
öppen. 

Dokumentet Väsmans strandband fungerar som inspiration till utformning av 
parkdelen inom planområdet. Ledord för gestaltningen är: modernt, exklusivt, 
färgglatt, familjefest, kul, aktivt och sjö.  

På eller i anslutning till Charlie Normans Torg kan en fast eller tillfällig scen 
uppföras.  

Parkytan söder om bostäderna kan även användas som aktivitetsyta för till ex-
empel bollplan eller skatepark.  

Ytan längst i norr som får användningen besöksanläggning är tänkt som park-
miljö med bangolf. De uppvuxna träden och lundkaraktären kan med fördel be-
varas inom denna yta och bangolfbanorna placeras in däremellan. 

 

                                                 

15 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 §  
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Gestaltningsförslag Väsmans strandband, en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika.  

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

I dagsläget finns inga iordninggjorda platser för lek, dock finns stora ytor och 
naturmiljöer som i sig kan uppmuntra till lek och aktivitet. Den funktionen som 
natur och öppen yta skapar bör i möjligaste mån bevaras och integreras med 
den nya utformningen av platsen. Promenadstråk och ett antal bänkar samt be-
lysning längs cykelvägen finns redan på platsen. Bänkarna byts ut mot möbler 
som passar bättre in på ledorden för gestaltningen.  

Hela den norra och mellersta delen av planen samt remsan närmast strandlinjen 
avses användas till lek- och rekreationsytor innehållande flertalet aktiviteter rik-
tade till en bred målgrupp. Även söder om bostäderna finns en parkyta som kan 
användas till någon form av aktivitet. 

Bostadsgårdar ska planeras så att de blir lämpliga för lek och rekreation vad gäl-
ler yta och innehåll. Om konflikt uppstår mellan ytor för friyta och parkering 
ska i första hand friyta ordnas.16 

6.3.2 Naturmiljö 

En omfattande naturvärdes- och artinventering genomfördes vid Ludvika ban-
gård år 2009 och inte mindre än 1700 arter noterades. I den karga miljön trivs 
växter som är konkurrenssvaga ruderatväxter och med dem kommer också en 
unik insektsfauna. Flera rödlistade arter bland bin, fjärilar och steklar har hittats 
i området. Bekant för många insektkännare är förekomsten av silvergråvecklare 
Eana argentana.  Arten har få lokaler i landet och i Europa. Silvergråvecklare är 
klassad som Sårbar (VU). Det finns också fler rödlistade arter på bangården. 

                                                 

16 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 §  
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I detaljplanen för Väsmanstrand visas hänsyn till de ovanliga arter som finns i 
området. Detta sker genom att en yta får bli ängsmark (NATUR1). Denna plats 
är en viktig yta för fjärilarna som komplement till bangårdens vegetation. Tan-
ken med ytan som planläggs som natur är att den ska bibehållas så som den ser 
ut idag, d.v.s. med rikliga förekomster av växter som är nödvändiga för alla fjä-
rilar och bin inom området. Området som det gäller är en triangelformad yta, i 
planens nordöstra hörn, med största bredden på cirka 20 meter och en längd av 
80 meter. 

Byggnationen av Kajvägsbron har och kommer att påverka ytan negativt. Ett 
restaureringsarbete måste därför göras efter att Kajvägsbron är klar.  

6.4 Vattenområden 

Planområdet begränsas i väster av Väsman vilket innebär att det från hela plan-
området erbjuds utsikt över och nära kontakt med vattnet. Vattnets kvaliteter 
ska tas i beaktande och bevaras vid planering av bostäder och parkområde.  

Planområdets västra halva består av vattenområden. Den största delen av vat-
tenområdet utgörs av en småbåtshamn. Vattenområdet för småbåtshamn har 
utökats västerut och norrut jämfört med befintliga förhållanden. Detta för att 
möjliggöra utbyggnad av vågbrytare i väster och gästbrygga intill restaurangen i 
norr. Direkt norr och söder om småbåtshamnen gäller öppet vattenområde. 
Inom vattenområdet längst i söder tillåts allmänna bryggor för bad, strandpro-
menad och kallbadhus. Där finns också en iläggningsplats för räddningstjäns-
tens båtar. Längst norrut finns en kanal som har fått användningen vattenom-
råde, där får även en bro byggas över för att koppla ihop de två landytorna. 
Hänsyn ska dock tas till att båtar ska kunna åka under bron för att ta sig till båt-
huset i kanalens ände. Båthuset bör bevaras och underhållas. 

6.5 Strandskydd 

Generellt strandskydd gäller idag hela ytan till ett avstånd av 100 meter in från 
stranden. För att underlätta byggande och bygglovhantering avses strandskyd-
det upphävas inom hela planområdet. 

Särskilda skäl för upphävandet av strandskydd: 

Syftet med den del av planen som ligger mindre än 100 meter från stranden är 
att öka allmänhetens tillträde till Väsmanstrand och de verksamheter som finns 
där samt att skapa fler bostäder i Ludvika. Platsen har ett centralt läge med goda 
kommunikationer vilket är att föredra vid hållbar exploatering. Allmänhetens 
tillgänglighet säkras genom stora delar parkmark inom planområdet. Detta be-
döms vara angelägna allmänna intressen.  

Marken består av fyllnadsmassor och har låga naturvärden längs strandkanten 
då den redan är ”konstgjord”.  

27



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Väsmanstrand 

      

      
Sida 

20(27) 

    

 

20(27) 

 

 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

I planområdets östra del finns Kajvägen som sträcker sig mellan centrum och 
industriområdet söder om planområdet. Från Kajvägen sker infart till de aktivi-
teter och bostäder som finns inom planområdet.  

Genom hela planområdet i nordsydlig riktning stäcker sig en gång- och cykel-
väg. Denna är en del av cykelstråket Väsman runt och kopplas därmed samman 
med flera mindre tätorter utanför centrala Ludvika. 

Via gång- och cykelbron som invigdes år 2014 finns goda kommunikationer för 
gående och cyklister från Väsmanstrand till Ludvika centrum och Ludvika stat-
ion. 

Längs strandlinjen i planens västra kant har en strandpromenad med bryggor 
börjat byggas. Denna planeras att utökas genom hela planområdet och vidare 
koppla ihop Väsmanstrand med badplatserna vid Skuthamn och Hällarna, norr 
respektive söder om planområdet. 

6.6.2 Kollektivtrafik 

Planområdet ligger precis intill resecentrum, därifrån finns goda kommunikat-
ioner med både bussar och tåg till destinationer inom kommunen likväl som 
övriga Dalarna och mellansverige. 

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

I planområdets norra del finns idag två större parkeringsplatser om sammanlagt 
ca 160 platser som sällan är fulla. Den ena parkeringen i mitten av planområdet 
(60 platser) föreslås tas bort för att få en större sammanhängande parkyta i de 
centrala delarna av planområdet. Platserna ersätts med en mindre parkering i 
den norra delen av planområdet tillsammans med en utökning av den befintliga 
”pendlarparkeringen” i planens östra del. Parkeringsplatserna kan då användas 
av besökande till handelsområden, hamnen, besöksanläggningen och parken 
samt som långtidsparkering för stationen. Antalet parkeringsplatser, exklusive 
parkering för boende, beräknas bli det samma som i dagsläget, vilket bedöms 
vara tillräckligt även för tillkommande aktiviteter. 

Det finns också en större parkering i planens södra ände som ägs av ABB.  

Planen möjliggör även ett nytt parkeringsgarage sydost om bostadshusen, gara-
get bör utformas så att det även fungerar som skydd mellan järnvägsområdet 
och bostäderna. Alternativt kan parkering anordnas i bottenplan under bostä-
derna. 

Transporter till handelsområdena i planens centrala del sker via gång- och cy-
kelvägen från söder. Där finns även plats för en vändplan för att undvika trafik 
på torgytan. In- och utfart till den befintliga restaurangen sker via nuvarande in-
fart som planläggs som gångfartsområde för att inte hindra aktiviteterna i par-
ken.  

Infart till bostäderna kommer att vara norrifrån via Kajvägen. 
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6.7 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som 
gång- och cykelstråk. Belysning av stråk där människor rör sig bör utformas så 
att den även lyser upp områden vid sidan om stråken. Bebyggelse med entréer 
och/eller fönster vända mot gator och gångstråk ökar känslan av trygghet. 17

  

I dagsläget är platsen befolkad vissa tider och mer öde andra tider. Belysning 
finns längs gång- och cykelvägen men stora delar av planområdet är inte upp-
lysta. Platsen har en öppen karaktär med långa siktlinjer, något som ökar trygg-
heten.  

De planerade bostäderna och handelsområdena bidrar till att platsen befolkas 
av fler och används dygnet runt vilket ökar tryggheten på en plats. Planförslaget 
innebär även att en större del av området får belysning.  

Parkeringsytorna bör utformas så att de upplevs som trygga. Detta kan göras 
med ljus färgsättning, dagsljusinsläpp (om garage/parkeringsdäck), god belys-
ning och utformning för god orienterbarhet och god estetik. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen och Ludvika station samt 
mindre än 70 meter från riksväg 50 vilket lett till att en bullerberäkning har 
gjorts18. Bullerberäkningen avser området för nybyggnation av bostäder och be-
räkningar av bullernivåer har gjorts för tre olika punkter i nordsydlig riktning 
inom det blivande bostadsområdet. Tågtrafiken utgör den största bullerkällan 
och den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån beräknas till 56 dBA för de mest 
utsatta lägena. Resultatet av beräkningen visar att den nordligaste beräknings-
punkten skyddas till stor del av den befintliga vallen medan de övriga två punk-
terna avskärmas mycket lite och därför krävs ytterligare avskärmning i form av 
parkeringsdäck/garage eller plank. Utbredningen av detta behöver utredas vi-
dare i exploateringsskedet. Lägenheterna med fasad mot järnvägen eller ABB 
bör ha minst hälften av rummen mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden. Det behövs även en god fasadisolering för att klara 
den maximala ljudnivån inomhus på 45 dBA.  

Bebyggelsen ska vara så sammanhängande att det blir en skyddad gård med en 
ljuddämpad sida19. Vid utformning av byggnader för bostäder ska hörnlägen-
heter särskilt beaktas, så att även de får rum vända mot den ljuddämpade sidan. 
För smålägenheter på max 35 m2 gäller dock att ekvivalent bullernivå från väg- 
och spårtrafik får vara upp till 65 dBA utvändigt vid fasaden utan att något rum 
är vänt mot ljuddämpad sida.  

                                                 

17 Stadsrumspotential för upplevd trygghet i Ludvika, Spacescape 2009-10-15) 

18 Bullerberäkning för nybyggnation av bostäder vid Väsmanstrand. SBF 2016 

19 50 dBA ekvivalent nivå, eller mindre, utomhus vid de flesta av lägenheterna 
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Buller från industriområdet söder om planområdet ska tas i beaktande vid ut-
byggnad av planen. ABB har tillåtelse att bullra 40 dB vid närmsta bostadsfasad, 
vilket idag är på andra sidan riksväg 50. De nya bostäderna kommer inte att 
ligga närmre men deras placering i förhållande till bullerkällan och den vanlig-
aste vindriktningen innebär att ljud och partiklar från industrin ofta kommer att 
spridas åt det hållet.  

Intilliggande plan tillåter industrin att utvecklas i riktning mot planområdet. Det 
är svårt att förutse vad som kan hända där, vilken typ av verksamhet och hur 
mycket det kommer att bullra och påverka bostäderna.  

Hänsyn har tagits till dessa aspekter i planen genom att bostadsytan minskats i 
den södra änden närmast industriområdet, jämfört med Vision Väsmanstrand, 
samt att en bestämmelse upprättats om att ljuddämpade gårdar ska skapas ge-
nom sammanhängande bebyggelse mot industrin och bangården.  

6.8.2 Luft 

Inga miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas inom planområdet.  

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Vatten och avlopp finns i de norra delarna av planområdet. Tomrör finns lagda 
under Charlie Normans torg för att kunna utöka till den södra delen. Ev. kan 
ledningar även dras in till bostadsområdet söderifrån.  

6.8.4 Skyddsanordningar 

I planens sydöstra kant mellan det planerade bostadsområdet och järnvägen 
finns en befintlig vall med anslutande gång- och cykelväg upp till bron. Vallen 
skyddar bostadsområdet från buller och farligt gods men behöver i den södra 
lägre delen kompletteras med parkeringsdäck/garage eller plank. Skydd i form 
av plank eller parkeringsdäck/garage kan även behövas mot industrierna söder 
om planområdet.  

6.8.5 Farligt gods 

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen och mindre än 70 meter 
från riksväg 50 som båda är transportleder för farligt gods. Därför har en kvali-
tativ riskanalys för farligt gods upprättats i april 201417. Enligt Länsstyrelsens 
vägledning20ska en kvalitativ riskanalys göras om bostäder/centrum planeras 
närmare en led för farligt gods än 150 m. 

Resultatet av analysen visar att användningsområdet för bostäder i befintlig situ-
ation klarar en byggnadshöjd på fyra våningar i den norra halvan, respektive 2 
våningar i den södra. Med skydd i form av parkeringsdäck/garage eller plank 
kan fyra våningar tillåtas även i den södra delen   

                                                 

20 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 
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6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Det aktuella området ligger nära räddningstjänstens station i Ludvika och ut-
ryckningsfordon kan vara på plats inom 10 minuter vid en eventuell olycka21. 
Räddningstjänstens fordon kan nå Väsmanstrand både norrifrån och söderifrån. 
Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i samband med framtida ny-
byggnationer.  

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp anläggs i samband med bostadsbebyggelse.  

6.9.2   Dagvatten  

Det kan finnas icke kartlagda oljeavskiljare och dagvattenledningar inom plan-
området. En utredning behövs för att bestämma hur dagvatten från järnvägs-
området ska hanteras på bästa sätt. 

6.9.3 Värme 

Inget gemensamt uppvärmningssystem planeras. Bostadshus bör istället utföras 
som så kallade passivhus eller lågenergihus. Det är olämpligt att basera upp-
värmningssystem på fossila bränslen eller direktverkande el. Planområdets 
byggnader kan med fördel anslutas till fjärrvärmenätet i Ludvika. Höga krav bör 
ställas på låg energiförbrukning.  

6.9.4 El 

El är framdraget inom planområdet. Gatubelysning finns längsmed gång- och 
cykelvägarna och vid torget. Bostadshusen har ett sådant läge att taken kan vara 
lämpliga för solceller. 

6.9.5 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 
med annan ledningsdragning. 

6.9.6 Avfall 

Bostadsområdet får kommunal sophämtning. Utrymme kan även behövas för 
framtida fastighetsnära insamling för återvinning. Körvägar för sopbil ska utfor-
mas så att backning undviks. Sopbilar som används vid fastighetsnära insamling 
är cirka 2 m längre än vanliga. 

Närmaste återvinningsstation finns idag vid sporthallen cirka 1 km från plan-
området. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

6.10 Barnperspektiv 

En stor del av området riktar sig framför allt till barn och unga. Där finns stora 
ytor planlagda för park med lek- och aktivitets möjligheter. Hela området är re-
lativt bilfritt.  

                                                 

21 Riskanalys för Väsmanstrand. Ludvika kommun 2014 
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En medborgardialog har även gjorts vid uppstarten av arbetet med att utreda 
vad platsen skulle användas till. Medborgardialogen riktade sig framförallt till 
barn i skolåldern, men även brett mot allmänheten för att få in så mycket idéer 
som möjligt. 

Från planområdet är det nära till förskolor (Pluto och Freden, ca 800 m), lågsta-
dium (Vasaskolan 1 km), mellan- och högstadium (Kyrkskolan, 1 km) och gym-
nasieskolor (ABB-gymnasiet, 800 m och Högbergsskolan, 1,4 km).  

6.11 Konsekvenser av planens genomförande – sammanfattning  

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge, ge-
nom att tillgängliggöra strandområdet och utveckla det till en attraktiv plats, 
samt att tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. De förändringar som detaljplanen 
medför bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Idag oanvända ytor tas i anspråk, de gröna ytorna används främst till parkområ-
den med aktiviteter för allmänheten medan en del av grusplanen kommer att 
bebyggas med bostadshus i upp till 4 våningar. Tre mindre ytor planläggs för 
handel och antas hysa restauranger/caféer. Även parkeringsdäck/garage tillåts 
som skydd mellan bostäder och järnväg/industri. 

Detaljplanen möjliggör nya bostäder i Ludvika tätort, vilket är ett led i att bygga 
ett hållbart samhälle. Placeringen i tätorten ger minskat bilberoende, genom att 
det är gångavstånd till centrum och till flera stora arbetsplatser. Goda möjlig-
heter finns även till cykling, genom nära anslutning till viktiga cykelstråk, och till 
kollektivtrafiken från resecentrum. Närheten till resecentrum, med järnvägs- 
och busstation, gör att kollektivtrafik kan vara ett bra alternativ till bilen även 
vid längre resor. Allt detta bidrar till att minska klimatpåverkan, föroreningar 
och buller från bilar. Bostäderna bidrar även till att platsen befolkas dygnet runt 
vilket är en viktig aspekt trygghetsmässigt.  

Bebyggelsen kan bli ett viktigt bidrag till Ludvikas behov av bostäder. Det finns 
efterfrågan på bostäder i Ludvika och planområdet har ett attraktivt läge med 
utsikt över Väsman och närhet till stationen och centrum. Bostadshusen kan 
dock komma att delvis skymma utsikten från andra bostäder på östra sidan av 
riksväg 50.  

I samband med byggnation av bostäder behöver markmaterialet undersökas 
mera och saneras från föroreningar. Marken behöver även höjas upp till en nivå 
där bostäderna inte riskeras att översvämmas vid höga vattenflöden. 

Två av de ytor som planläggs för handel förmodas främst användas till säsongs-
betonade verksamheter som café och servering under sommarmånaderna. 
Inom det tredje handelsområdet, längst i norr, finns en befintlig restaurang. Fler 
caféer och restauranger är något som efterfrågats av medborgarna i Ludvika 
och därför möjliggörs det i planen. Handelsområdena kommer förhoppningsvis 
att öka användningen av Väsmanstrand, då det bidrar till att det finns fler olika 
saker att göra. Fler människor som rör sig inom planområdet gör också att plat-
sen upplevs tryggare. 
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I planens nordöstra del finns ett markområde med höga naturvärden. Den bio-
logiska mångfalden värnas genom att ytan planläggs som NATUR1 och ska skö-
tas för att bevara den biologiska mångfalden. Ytan utgör habitat för ett antal fjä-
rilsarter (men även växter) som är hotade och behöver därför skyddas. Inom 
samma område finns också ett vattentorn med högt kulturhistoriskt värde. 
Denna bevaras och skyddas med bestämmelsen q-skydd, byggnad får ej för-
vanskas. 

I och med planen upphävs strandskyddet som en förutsättning för att kunna 
genomföra de förändringar som planen visar på. Strandskyddet finns till för att 
säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen samt att bevara naturvärden i strand-
zonen. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer fortsatt att vara god. 

Planen medför en del omflyttningar i parkeringssituationen i området. Det to-
tala antalet parkeringsplatser avses dock bli minst det samma som tidigare, ex-
klusive boendeparkeringar.   

7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet utgörs till största delen av den kommunägda fastigheten Ludvika 
6:1. Planområdet innefattar även fastigheten Ludvika 6:5 som ägs av Badhusud-
den AB och del av Ludvika 4:44 som ägs av ABB. En liten del i planens syd-
östra hörn berör fastigheten Ludvika 7:2 som ägs av Trafikverket och en del av 
vattenområdet i planens västra del berör Ludvika 3:19 som ägs av Svenska fas-
tighetsaktiebolaget. 

Genom planområdet går ledningsrätt för gasolledning till förmån för Väster-
bergslagens Energi AB.  

Inom planområdet finns dels en arrendeupplåtelse för samnyttjande av parke-
ring samt ett arrende för motorbåtsklubbens verksamhet.  

Fastigheten Ludvika 6:5 har servitut över planområdet för tillfartsväg. 

7.2 Fastighetsbildning 

Planen möjliggör en fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Ludvika 
6:1 och Trafikverkets fastighet Ludvika 7:2. En fastighetsreglering mellan dessa 
fastigheter i den sydöstra delen av planområdet skulle innebära att del av Kajvä-
gen som idag ligger på Trafikverkets fastighet istället skulle ingå i kommunens 
fastighet. 

Planen möjliggör även avstyckning av fastigheter för bostads- och handelsända-
mål. För de områden som är planlagda för endast handelsändamål är det möjlig 
för kommunen att sälja marken eller att upplåta den genom arrende. 

Det servitut som finns inom planområdet till förmån för Ludvika 6:5 för utfart 
samt varuleveranser föreslås upphävas. Servitutsområdet i detaljplanen är utlagt 
som allmän plats- gångfartsområde vilket tryggar fastighetens rätt till utfart samt 
för varutransporter utan servitut.   
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Fastighetsbildning söks av sakägare och prövas av lantmäterimyndigheten efter 
ansökan.  

7.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Inga gällande fastighetsplaner finns inom planområdet.  

8 Genomförandefrågor 

8.1 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och hus inom kvartersmark 
åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

Det arrendeavtal som finns för samnyttjande av parkering mellan Ludvika kom-
mun och ägarna till Ludvika 6:5 måste ändras då arrendeområdet är planlagt 
som allmän plats- park. I planen finns två andra parkeringsområden som kan 
nyttjas som ersättningsområden till arrendeavtalet, med beteckning P. Dessa två 
ersättningsområden motsvarar minst samma antal platser som nuvarande arren-
deavtal har.  

Ägarna av Ludvika 6:5 har även genom ett arrendeavtal rätt till ett område för 
kompletterande mark till restaurangbyggnad. I plankartan är detta område utlagt 
som handelsmark vilket gör att rättigheten kan bestå. Det möjliggör även en 
fastighetsreglering där marken kan regleras till Ludvika 6:5. För att trygga en 
passage för gångtrafik längs strandlinjen finns det i plankartan ett parti som ska 
vara tillgänglig för allmännyttig gångtrafik och som vid tillfälliga evenemang får 
nyttjas som komplementmark.    

För den mark som är planlagd som besöksanläggning är intentionen att den be-
fintliga bangolfanläggning som finns vid Mossplan flyttas till detta område. I 
och med att område är planlagt som kvartersmark har kommunen möjlighet att 
upplåta denna mark till föreningen genom ett arrendeavtal.  

Inom planområdet finns mark med beteckningen N. De N-områden som finns 
i planens norra del ingår i motorbåtsklubbens arrendeavtal medan det i söder 
ingår i fastigheten Ludvika 4:44 som ägs av ABB. 

8.2 Allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av allmän platsmark. För 
denna plan ska ett större parkområde mellan Charlie Normans torg och besöks-
området iordningställas. Den befintliga strandpromenaden som löper längs del 
av Väsmanstrand förlängs i planens sydvästra del.   

8.3 Strandskydd 

Strandskydd avses upphävas inom detaljplaneområdet, se även 6.5. 
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9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med utökat förfarande då det anses vara av stort allmänt 
intresse. 

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

9.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen ska vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av femton (15) år. 

10 Ekonomiska frågor 

Ett genomförande av detaljplanen innebär för kommunens del kostnader för 
anläggning av parkområden samt de nya parkeringarna som ska ersätta befintlig 
parkering. Planen möjliggör utbyggnad av strandpromenad vilken även det är 
en kostnad som tillfaller kommunen.   

Utöver detta tillkommer plankostnad samt kostnad för fastighetsbildning. 

De intäkter som för kommunens del erhålls vid ett genomförande är från för-
säljning av mark för bostads- och handelsändamål samt anslutningsavgift till 
kommunalt vatten och avlopp. 

11 Tidplan 

Tidplan för detaljplanens fortsatta hantering bedöms enligt följande: 

Samråd hösten 2017 

Granskning våren 2018 

Antagande sommaren 2018 

12 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planar-
betets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  

 

 

Louise Nordström Torkel Berg           Kajsa Holmqvist 
planeringschef planarkitekt            landskapsarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Lokaltrafik

GATA

Gång- och cykelväg. Fordonstrafik endast tillåten för

transporter till handelsområden och lilla piren.

GATA
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Gångfartområde, trafik sker på gåendes villkor

GÅNGFARTSOMRÅDE

Anlagd park

PARK

Anlagd park. Ska innehålla områden för lek- och

sportaktiviteter.

PARK
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Naturområde.  Ruderatmark och äng som sköts för att

bevara biologisk mångfald av fjärilar och örtartade växter.

NATUR
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Område som skyddar mot störning

SKYDD

Gångtrafik, handel och publik verksamhet

TORG

Gång- och cykelväg

GÅNG CYKEL

Kvartersmark

Bostäder, handel eller parkering får finnas i bottenplan.
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Handel, ej dagligvaruhandel
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Handel, teknisk anläggning, besöksanläggning
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Friluftsområde
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Parkering
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Besöksanläggning
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Järnvägstrafik
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Vattenområde

Öppet vattenområdeW

Vattenområde. Utöver räddningstjänstens iläggningsplats

får även badbrygga, badhusbrygga samt bryggor som del

av strandpromenad anläggas.

W
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Småbåtshamn

W

 

2

Vattenområde, gångbro får byggas
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UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea i % av

användnigsområdets area
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Marken får med undantag av uthus och garage inte förses

med byggnader

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gångtrafik men

får vid tillfälliga evenemang användas som

komplementmark till handelsverksamhet

x
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MARKENS ANORDNANDE

Skyddsbestämmelser

Befintlig byggnad får ej förvanskas. Skyddet gäller

exteriörer enligt avsnitt 6.2.5 i planbeskrivningen.
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Utfart och stängsel

Utfartsförbud

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Byggnader skall utformas sammanhängande mot bangård

och industriområde så att bostadsgården ljuddämpas.

p
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Utformning och omfattning

Högsta antal våningarII

För lägenheter större än 35 m

2

  gäller att minst hälften av

bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dBA

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.

För lägenheter mindre än 35 m

2

  gäller att 65 dBA

ekvivalent bullernivå från trafikbuller inte får överskridas vid

fasaden.

v
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Högsta nockhöjd i meter

Högsta totalhöjd i meter

SKYDD MOT STÖRNINGAR

Byggnadsverk ska finnas som skydd runt bostäderna till

följd av farligt gods transporter och trafik- och industribuller.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov krävs inte föruppförande av båthus som byggs

enligt avsnitt 6.2.2 i planbeskrivningen

a
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Utökad lovplikt gäller för ändringar av befintlig byggnads

exteriör enligt planbeskrivningens avsnitt 6.2.5

a

 

2

Strandskydd

Strandskydd upphävs inom hela planområdet

Användningsgräns med utfartsförbud

3

LUDVIKA

100 m40

Skala

100 20 30 50

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Del av Ludvika 6:1

"Väsmanstrand"

Ludvika kommun                      Utökat förfarande

Louise Nordström

Planeringschef

Upprättad i oktober 2017

Kajsa Holmqvist

Landskapsarkitekt

Samrådshandling

Godkännande

SBN

Antagande

KF

Laga kraft

Till planen hör:

Planbeskrivning Fastighetsförteckning

PLANKARTA

N

Illustrationslinje

ILLUSTRATIONER

SKALA 1:1000 A1, 1:2000 A3

Föreskriven lägsta markhöjd är för bostäder 157,4 m ö.h., handel 157,2 m ö.h. och

uthus/garage 156,4 m ö.h. Underkant på bostäders golvbjälklag ska inte understiga

158,5 m ö.h. Inga byggnadsdelar som kan ta skada av översvämningar får finnas

under en nivå av 157,4 m ö.h. för handel och 157,2 m ö.h. för uthus/garage.

Höjdsystem RH 2000.
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Kungörelse 

Samråd om Detaljplan för del av Ludvika 6:1, Väsmanstrand  

 

Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas onsdagen den 25 

oktober 2017 kl. 18.00-20.00 i sammanträdesrummet Stora Orren på plan 

7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna! 

Planområdet ligger mellan järnvägsstationen och Väsman och sträcker sig från 

ABBs sjöparkering upp till nya Kajvägsbron.  

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge 

genom att tillgängliggöra strandområdet och utveckla det till en attraktiv plats, 

samt att tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. Andra syften är att 

skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområdet och att skapa 

möjlighet att sanera förorenad mark. 

 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet handläggs 

med utökat förfarande. 

Handlingar  

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 

tillgängliga på  

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid 

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 

- Internet: www.ludvika.se/planer  

Information och synpunkter 

landskapsarkitekt Kajsa Holmqvist, tel. 0240-862 49 

planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
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Samrådet pågår till och med den 9 november 2017, då skriftliga 

synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet 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 personuppgiftslagen (PUL): 

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och 

fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på 

internet. 
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Datum
2017-10-06

Diarienummer
KS 2017/350

Kanslienheten
Jessica Hedlund, 0240-86656
jessica.hedlund@ludvika.se

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport avseende överförmyndare i 
samverkan i Falun- Borlänge regionen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande på revisionsrapporten enligt tjänsteskrivelse 
daterad 26 september 2017. 

Sammanfattning
KPMG har i revisionsrapport daterad 30 maj 2017 kommenterat sin granskning 
av verksamheten vid överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen. 

KPMG framhåller sex förbättringsområden, och där det gemensamma kontoret 
har lämnat ett svar som gemensamt ska antas av de sex samverkande 
kommunerna som ett svar på KPMG:s rapport.  

Beskrivning av ärendet
KPMG har i revisionsrapport daterad 30 maj 2017 kommenterat sin granskning 
av verksamheten vid överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen. 

KPMG framhåller sex förbättringsområden, och där det gemensamma kontoret 
har lämnat ett gemensamt svar som ska antas av de sex samverkande 
kommunerna som ett svar på KPMG:s rapport. Nedan återfinns de sex 
områdena och de kommentarer som överförmyndare i samverkan lämnar. 

Evelina Hillerström är överförmyndarchef och har besvarat rapporten enligt 
nedan: 

1. Det arbete som påbörjats för att komma till rätta med otydligheten 
kring styrning och ledning samt den höga arbetsbelastningen fortgår 
och att resultatet från detta arbete följs upp.

Kommentar:

Det har under en tid funnits en otydlighet kring ledarskapet hos 
Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen (ÖiS). Det har funnits 
många orsaker till detta, men nu under hösten är avsikten att det inte längre ska 
finnas några oklarheter i den frågan. Enheten har en enhetschef med det 
yttersta ansvaret över arbetsgruppen och som leder och fördelar det dagliga 
arbetet. Enheten ingår vidare, tillsammans med två andra enheter, i en större 
organisation som bär namnet ”Trygghet och hållbarhet”. Där finns en 
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verksamhetschef med det mera övergripande, strategiska ansvaret över ÖiS. 
Under hösten inleds rekrytering för att stärka upp i arbetsgruppen för att 
minska den höga arbetsbelastningen. Borlänge kommun inför under hösten ett 
servicecenter som kommer ta över en del av arbetsbelastningen från enheten. 
På enheten finns både en enhetschef och en samordnare. Under hösten 
kommer en arbetsbeskrivning av samordnarens arbetsuppgifter att uppdateras 
och detta medför en tydligare styrning och ledning i det dagliga arbetet.

2. Översyn och eventuell revidering görs av styrdokument samt att 
efterlevnaden av dokumenthanteringsplanen säkerställs.

Kommentar:

Det görs kontinuerlig översyn av de styrande dokumenten och kommer så 
göras inom kort. Samarbetsavtalet ska även detta ses över. Inaktuella/felaktiga 
uppgifter i delegationsordningen kommer snarast att åtgärdas och 
målsättningen är att alla handläggare så småningom, efter att ha fått tillbörlig 
utbildning/kompetens, ska få full delegation.

3. Rutin för intern kontroll tas fram i enlighet med vad som anges i 
kommunens reglemente samt att återkoppling till respektive kommun 
ses över.

Kommentar:

Rutin för intern kontroll samt återkoppling till samarbetskommunerna kommer 
att ses över 2018 och ska så göras en gång per år. Det finns en rutin från 2016, 
men 2017 reviderades den inte hos ÖiS och det beror bland annat på att det 
finns övergripande dokument över den interna kontrollen hos 
Verksamhetsstöd, vilken är den kommunsektorn som ÖiS ingår i. Detta år hade 
andra enheter inom sektorn prioriterats på kommunen.  Viktigt att påpeka är 
också att Länsstyrelsen regelbundet besöker enheten och kontrollerar hur den 
fungerar. Senast gjordes en sådan kontroll den 7 mars 2016. 

Beträffande återkoppling till kommunerna hålls fyra styrgruppsmöten varje år 
där alla samarbetskommuners överförmyndare kallas och får bland annat all 
information, nyheter och sammanfattning av vad som skett sedan senaste 
mötet. Den informationen ska därefter föras vidare till respektive kommun. 
Enhetschef för ÖiS har även de senaste åren åkt ut till kommunerna och 
informerat om sin verksamhet under fullmäktigesammanträdena.

4. Översyn av handläggningsprocessen, inklusive rutiner görs.

Kommentar:

Detta arbete är i dagarna på väg att återupptas efter sommarens ledigheter. 
Under hösten kommer enheten att ändra arbetssätt och då införa en ny 
ärendefördelning i form av en datumindelning , samt utse vilka områden som 
man som handläggare skulle kunna fördjupa sig inom. Handläggarna kommer 
arbeta i team.  Detta ska nu förankras och realiseras i hela arbetsgruppen. 
Handläggarna kommer under hösten utbildas i hela ”ärendekedjan” så alla har 
kompentensen att hantera alla ärenden. Vad gäller rutiner kring det dagliga 
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arbetet ses de redan över regelbundet och kommer så göras framledes. 
Förslagsvis kommer alla rutiner, i samband med införandet av den nya 
ärendefördelningen, att uppdateras.

5. Att riskerna med ställföreträdare med många ärenden beaktas.

Kommentar:

Enheten är väl medveten om att det finns vissa ställföreträdare som har många 
uppdrag. Detta är ett dilemma som kommer sig av tillgång och efterfrågan. Det 
är ett vanligt och erkänt problem hos Sveriges överförmyndarenheter att 
tillgången på ställföreträdare är begränsad, i synnerhet i förhållande till hur 
många personer som behöver den hjälp som samhället enligt lag är skyldigt att 
ge.  Förhoppningen är att i och med det nya ärendefördelningssystemet ska det 
dagliga arbetet effektiviseras och därmed ska handläggarna ges möjlighet att 
lägga fokus på arbetet med att rekrytera och utbilda nya ställföreträdare.

6. Säkerställa att arkivet uppfyller de krav som framgår av arkivlagen.

Kommentar:

Enhetens arkiv har vissa brister vad gäller brandsäkerhet eftersom alla skåp inte 
är brandklassade. Det är av ekonomiska skäl inte möjligt att vid ett tillfälle köpa 
och byta ut de skåp som inte är brandsäkra, men arbetet med detta avses 
genomföras i steg. Nya brandklassade skåp kommer kontinuerligt att 
införskaffas, tills alla är utbytta.

Då enheten nu har flyttat till nya, låsta lokaler, där endast ÖiS befinner sig, så 
har risken att någon obehörig får tillgång till akterna minimerats.

Jan Lindström
tf förvaltningschef 

Jessica Hedlund
Tf kanslichef/ Utredare

Bilagor
Bilaga 1 KPMG:s revisionsrapport daterad 30 maj 2017 

Beslut skickas till
ÖIS
Överförmyndaren
Akten
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Överförmyndaren
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige - för kännedom

Granskningsrapport  -  Kommunens överförmyndarverksamhet

KPMG har av revisorerna i Borlänge kommun tillsammans med revisorerna i de samverkande
kommunerna Falun, Säter, Ludvika och Smedjebacken fått i uppdrag att granska kommunens
överfönnyndarverksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Syftet med
granskningen har varit att granska om överförrnyndarverksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Den samlade bedömningen är att det finns brister gällande ändamålsenlighet i överför-
myndaxverksamheten. Vi finner att det finns vissa brister i ledning, styrning och uppföljning av
verksamheten. Bristerna består bland annat av otydliga rutiner, efierlevnad och uppföljning av
rutinerna samt upplevd hög arbetsbelastning hos medarbetarna. Dessutom bedömer vi att det
finns brister i den interna kontrollen.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

0  det arbete som har påbörjats för att komma tillrätta med otydligheten kring styrning
och ledning samt den höga arbetsbelastningen fortgår och att resultatet från detta arbete
följs upp

0  översyn och eventuell revidering görs av styrdokument samt att efierlevnaden av
dokumenthanteringsplanen säkerställs

0  rutin för intern kontroll tas fram i enlighet med vad som anges i kommunens reglemente
samt att återkoppling till respektive kommun ses över

0  översyn av handläggningsprocessen, inklusive rutiner görs

0  att riskerna med ställföreträdare med många ärenden beaktas

0  säkerställa att arkivet uppfyller de krav som framgår av arkivlagen

Revisionen begär yttrande över bifogad rapport, senast 20l7-l 1-30

De förtroendevalda revisorerna i Borlänge kommun.

Mariann Nordlöf Ulla Olsson

(QM [Ål Gro/wii i
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2017-09-27

Diarienummer
KS 2017/257

Kanslienheten
Jessica Hedlund, 0240-86656
jessica.hedlund@ludvika.se

Kommunfullmäktige

Återrapport på bifallen motion gällande översyn av 
hyror och hyresavtal

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporten. 

Beskrivning av ärendet
Kjell Israelsson (M) och HåGe Persson (M) föreslog i en motion daterad 14 
mars 2016 att det är nödvändigt med en översyn av kommunens hyresavtal. 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2017 § 72 att motionen var 
tillgodosedd och att fullmäktige önskade en återrapport av det pågående arbete 
med översyn av hyror och hyresavtal under andra halvåret 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 § 104 att lämna en 
återrapportering vidare till kommunfullmäktige. De konstaterar följande:

Det finns inte några interna hyresavtal upprättade mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive förvaltning. Utformning av 
interna hyresavtal pågår och tanker är att interna hyresavtal ska klart tydliggöra 
respektive förvaltnings hyrda andel för varje hyresobjekt. Dessa avtal ska finnas 
tecknade till uppstarten av verksamhetsåret 2018. Hyresavtalet ska innehålla yta, 
hyresbelopp, samt en bilaga med ritning där det tydligt framgår vilka ytor 
förvaltningen hyr. 

Interna hyresavtal är även en del i arbete med att ta fram rätta 
självkostnadshyror, vilket intentionen är att kunna genomföras till 
hyressättningarna för 2019.

Tidplanen är att översynen av interna hyror påbörjas under september 2017 och 
blir färdigt under våren 2018. Under processen med skapande av interna 
hyresavtal har uppmärksammats att de allmänna villkoren för internhyra och 
lokalförsörjning, som är antagen av kommunfullmäktige 22 februari 1990 § 34 
(reviderad upplaga gäller från och med 8 augusti 2001) bör upphöra för att 
ersättas med ett motsvarande avtal mellan avtalande parter. 

Översynen av externa hyresavtal sker löpande i samband med att hyrestidens 
utgång närmar sig för respektive avtal. 

Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunfullmäktige noterar återrapporten. 
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Ludvika kommun
Datum
2017-09-27

Diarienummer
KS 2017/257

Sida
2(2)

Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Tf kanslichef/ Utredare

Bilagor
Bilaga 1 Sammanträdesprotokoll SBN 29 augusti 2017 § 104

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2017-08-11

Diarienummer
SBN 2016/271 - 29

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sven Tysklind, 0240-862 62
sven.tysklind@ludvika.se

Ert datum Er referens
KS 2016/168 - 29

Samhällsbyggnadsnämnden

Återrapport gällande översyn av hyror och hyresavtal

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner återrapportering och lämnar 
denna vidare till kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktigebeslut 
24 april 2017, § 72.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktigebeslut 24 april 2017, § 72 ska det pågående arbetet 
med översyn av hyror och hyresavtal återrapporteras under andra halvåret 2017. 

Idag finns inte några interna hyresavtal upprättade mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive förvaltning. Utformning av 
interna hyresavtal pågår och tanken är att interna hyresavtal som klart tydliggör 
respektive förvaltnings hyrda andel för varje hyresobjekt ska finnas tecknade till 
uppstarten av verksamhetsår 2018. Hyresavtalet ska innehålla yta, hyresbelopp 
etc. samt bilaga där det tydligt via ritning framgår vilka ytor förvaltningen hyr.

Interna hyresavtal är även en del i arbetet med att ta fram rätta 
självkostnadshyror, vilket intentionen är att kunna genomföras till 
hyressättningarna för 2019. 

Tidsplanen är därmed att översynen av interna hyror påbörjas under september 
2017 och blir färdigt under våren 2018. Under processen med skapande av 
interna hyresavtal har uppmärksammats att de allmänna villkor för internhyra 
och lokalförsörjning som är antagen av kommunfullmäktige 22 februari 1990, § 
34 (reviderad upplaga gäller fr.o.m. 8 augusti 2001) bör upphöra för att ersättas 
med ett motsvarande avtal överenskommet mellan avtalande parter.

Översynen av externa hyresavtal sker löpande i samband med att hyrestidens 
utgång närmar sig för respektive avtal.

Göran Andersson
Förvaltningschef

Sven Tysklind
Fastighetsekonom
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Ludvika kommun
Datum
2017-08-11

Diarienummer
SBN 2016/271 - 29

Sida
2(2)

Beslut skickas till: 
Diariet
Kommunfullmäktige 
Fastighetsekonom Sven Tysklind
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2017-09-26

Diarienummer
KS 2017/256-04

Kanslienheten
Jessica Hedlund, 0240-86656
jessica.hedlund@ludvika.se

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Rapportering av vakanta objekts hyreskostnader

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av vakanta objekts hyreskostnader.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden fortsättningsvis 
ska särredovisa vakanta objekt i februari, maj och augusti, i enlighet med 
rapporteringsmodellen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 §115 punkt 8 att 
samhällsbyggnadsnämnden ska särredovisa vakanta objekts hyreskostnader till 
kommunstyrelsen i samband med periodrapporteringen februari, maj och 
augusti. 

Totala summan för vakanta objekt gällande perioden januari – augusti 2017 
uppgår till 3 352 570 kr. 

Förslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 augusti 2017 § 105 
är, att förutom att notera särredovisningen av vakanta objekt till och med 
augusti, att även kommunfullmäktige beslutar att särredovisningen av vakanta 
objekt fortsättningsvis ingår i normal periodrapportering till stöd- och 
styrningsförvaltningen istället för separat redovisning direkt till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens stab konstaterar att rapporteringen kan ske inom ramen för 
rapporteringstillfällena februari, maj och augusti. 

Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Tf kanslichef/ Utredare

Bilagor
Bilaga 1 Sammanställning över vakanta objekts hyreskostnader januari- 

augusti 2017 
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Ludvika kommun
Datum
2017-09-26

Diarienummer
KS 2017/256-04

Sida
2(2)

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Bilaga 1

OBJEKTSKOD OBJEKT HYRESKOSTNADER JAN-AUG 2017
41210 Smedjan (spiksmedjan), Fredriksberg 3 387
43116 Abborrbergs skola 3 643
43026 Engelbrektsgatan 17 7 180
44362 Järnsvägsstation Grängesberg 14 507
43304 Kommunalhus Grängesberg 57 625
44331 Sjövillan Räfnäs 77 837
43325 Ugglan 126 667
44311 Badhus Grängesberg 162 757
47705 Säfsgården 204 277
41314 Gonäsvägen 232 028
43745 Öddö 333 334
47703 Solgärdet 420 104
46634 Saxdalens skola 778 009
46641 Björkås skola/ FSK/ VC 931 215

SUMMA 3 352 570
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Datum
2017-08-11

Diarienummer
SBN 2017/22 - 04

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sven Tysklind, 0240-862 62
sven.tysklind@ludvika.se

Ert datum Er referens
KS 2017/80 - 04

Samhällsbyggnadsnämnden

Rapportering vakanta objekts hyreskostnader enligt 
fullmäktigebeslut

Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av vakanta lokaler 

och lämnar informationen vidare till kommunstyrelsen enligt 
kommunfullmäktigebeslut 19 juni 2017, § 115 punkt 8.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att särredovisningen av vakanta objekt fortsättningsvis ingår i 
normal periodrapportering till stöd- och styrningsförvaltningen istället 
för separat redovisning direkt till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Efter beslut i kommunfullmäktige 19 juni 2017, § 115 punkt 8 ska 
samhällsbyggnadsnämnden särredovisa vakanta objekts hyreskostnader till 
kommunstyrelsen i samband med periodrapportering feb, maj och aug.

Totala summan för vakanta objekt gällande perioden januari till augusti 2017 
uppgår till 3 352 570 kr. 

Utfallet på objektsnivå, se bilaga 1.

Idag skickas övrig periodrapportering till stöd- och styrningsförvaltningen i feb, 
maj och aug. För att underlätta processen med rapportering föreslås att även 
särredovisningen av vakanta objekts hyreskostnader fortsättningsvis sker i 
samma process som övrig periodrapportering till stöd- och 
styrningsförvaltningen och inte via separat redovisning till kommunstyrelsen. 

Göran Andersson
Förvaltningschef

Sven Tysklind
Fastighetsekonom

Bilagor
Bilaga 1 Hyreskostnader fördelat på objektsnivå.
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Beslut skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige
Fastighetsekonom Sven Tysklind
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Sida
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Datum
2017-09-27

Diarienummer
KS 2016/664

Kommunstyrelsens stab
Jan Lindström

Kommunstyrelsen

Begäran om förlängning av uppdrag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga kommunchefens uppdrag till och med 
sista mars 2018. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 131 att ge kommunchefen i 
uppdrag att i den pågående översynen av kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation även utreda en motion där förslaget är att överföra 
kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen och 
integrationsenheten till kommunstyrelsen. Uppdraget skulle redovisas senast 
kvartal 4 2017. 

Kommunchefen önskar att uppdraget förlängt till och med sista mars 2018. 

Jan Lindström
Kommunchef

Beslut skickas till
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
Datum
2017-10-03

Diarienummer
KS 2017/138-87

Kanslienheten
Mikaela Nordling
mikaela.nordling@ludvika.se

KFN 2017/138-87

Kommunstyrelsen

Revidering av besöksmål i Ekomuseum Bergslagen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att besöksmålen Mårten och Kullens 

kyrkstigar, Grangärde kyrkby, Skattlösberg med Luossastugan, 
Gravendal, Strömsdal, finngården Rikkenstorp, Bränntjärnstorpet, 
Cassels, Lokmuseet, Grängesbergs gruvområde, Stora Hagen, 
Klenshyttan, Lekombergs gruva, Hammarbacken och Ludvika 
gammelgård med gruvmuseet fortsatt ingår i Ekomuseum Bergslagen.

2. Kommunstyrelsen föreslår att Nyhammars herrgård utgår som 
besöksmål i Ekomuseum Bergslagen. 

3. Kommunstyrelsen godkänner Finngården Skifsen och Sunnansjö 
herrgård som nya besöksmål i Ekomuseum Bergslagen. 

Sammanfattning
Ekomuseum Bergslagens centrala ekoråd, ledningsgrupp och styrelse har 
formulerat uppdaterade kriterier för besöksmiljöerna. Med anledning av detta 
ska besöksmålen revideras och varje stiftarkommun ges tillfälle att senast under 
november 2017 ge förslag på lämpliga besöksmål inom den egna kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade frågan på sitt sammanträde den 26 
september 2017, § 46. 

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att de besöksmål kultur- och 
fritidsnämnden listat bör ingå i Ekomuseum Bergslagen.

Beskrivning av ärendet
Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk bestående av olika besöksmål 
som alla har en industrihistorisk inriktning. Antalet besöksmål har varierat 
sedan starten, efter senaste revidering år 2008 ingår ca 60 besöksmål. Nu har 
Ekomuseum Bergslagens centrala ekoråd, ledningsgrupp och styrelse 
uppdaterat kriterierna för besöksmiljöerna. Med anledning av detta ska 
besöksmålen revideras. 

I dagsläge finns 16 besöksmål i Ludvika kommun som ingår i Ekomuseum 
Bergslagen. Dessa är Mårten och Kullens kyrkstigar, Grangärde kyrkby, 
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Skattlösberg med Luossastugan, Gravendal, Strömsdal, finngården Rikkenstorp, 
Bränntjärnstorpet, Cassels, Lokmuseet, Grängesbergs gruvområde, Stora 
Hagen, Klenshyttan, Lekombergs gruva, Hammarbacken, Ludvika gammelgård 
med gruvmuseet och Nyhammars herrgård. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med dessa föreningar inför 
revideringen av besöksmålen. 

Två nya besöksmål har anmält intresse att ingå i Ekomuseum Bergslagen, dessa 
är Sunnansjö herrgård och Finngården Skifsen. Ett besöksmål, Nyhammars 
herrgård, föreslås utgå i och med att det inte längre finns någon motpart att 
samarbeta med. 

Kommunstyrelsens stab föreslår kommunstyrelsen att godkänna besöksmålen 
utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll från 26 september 

2017, § 46. 
2. Revidering av besöksmål, information från Ekomuseum Bergslagen. 

Inkom 12 juni 2017. 

Beslut skickas till
Ekomuseum Bergslagen
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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Kriterier för besöksmål i  
Ekomuseum Bergslagen
• bevara och vårda
• utveckla berättelse och upplevelse
• kommunicera och samverka
• engagera och ansvara

STIFTELSEN EKOMUSEUM 
BERGSLAGENS ÄNDAMÅL 

Att i samverkan belysa Bergslagens industri- 
historia genom att utveckla nätverk av attraktiva 

besöksmål i landskapet.

Ansvarsfördelning
 
RESPEKTIVE STIFTARKOMMUN  
• Lägger förslag till ekomuseets styrelsen om ingående besöksmål i 

respektive kommun. Förslagen tas fram i dialog med objektsägaren. 
• Utser ansvarig tjänsteman med ansvar för ekomuseumfrågor i respektive 

kommun som även ska ingå i Ekomuseum Bergslagens ledningsgrupp. 

EKOMUSEUM BERGSLAGEN  
• Översiktlig informationsskylt till alla besöksmålen. 
• Gemensamma trycksaker; årliga sommarbroschyren och Magasinet 

samt vandringsfoldrar, guidebok, böcker. 
• www.ekomuseum.se och www.jarnrutten.se , facebooksida, blogg, och 

instagram. 
• Gemensamma annonseringar och pressinformationer. 
• Projekt som gynnar alla besöksmålen. 
• Möten och nätverk. 

 
OBJEKTSÄGAREN  

• Tydligt kommunicera att platsen ingår i Ekomuseum Bergslagen. 
• Utsedd kontaktperson (med e-postadress). 
• Parkeringsplatser och vägskyltar. 
• Mindre informationsskyltar på området. 
• Underhåll av skyltar. 
• Aktuella trycksaker från EmB på plats. 
• Guider. 
• Skötsel- och utvecklingsplan. 
• Rapportera årlig besöksstatistik. 

• Samverkan i centrala och lokala ekoråd. 
• Annonsera egna arrangemang lokalt. 
• Sociala medier. 

 
Om möjligt: Samverka med turismnäringen, café, butik, övernattning, 
paketerbjudanden.
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Mall för utveckling av besöksmål i Ekomuseum Bergslagen
Utifrån platsens möjligheter kan mallen användas som ett stöd för utveckling av

respektive besöksmåls hållbarhet, tillgänglighet och attraktivitet.

1. FASTIGHETEN  
Byggnader, fornlämningar och markområden.
TIPS: 

• Underhålla byggnader och mark med antikvariskt 
målsättning. 

• Kännedom om fornlämningar och dess skydd. 

• Framkomlighet för besökaren i området. 

• Välskött; slyröjning, gräsklippning m.m. inför och 
under säsong. 

• Underhålla skyltar, möbler, stängsel m.m. 

• Tillgängligheten för människor med funktionshinder.

4. KOMMUNIKATION  
Plats- och vägskyltning, webb, 
pressinformationer, trycksaker, lokal 
annonsering, sociala medier. 
TIPS: 

• Göra det lätt att hitta via tydliga vägskyltar till 
platsen. 

• Historisk information genom skyltning på platsen. 

• Aktivt kommunicera ut evenemang via annonser 
och affischer, webb, m.m. 

• Pressinformationer. 

• Tydligt kommunicera att platsen ingår i 
Ekomuseum Bergslagen. 

• Ekomuseum Bergslagens gemensamma 
trycksaker ska finnas på platsen.

Checklista för årlig genomgång:  

1. Vilka är vi, vad vill vi, vilka är vi till för? 

2. Årlig plan – vad kan uppnås under året? 

3. Uppföljning av planen – hur gick det förra året? Vad ska göras 
kommande år och vad behövs för att genomföra det? 

4. Lyfta frågor till ekorådet, lämna synpunkter till styrelsen och  
ledningsgruppen.

2. INNEHÅLLET  
Kunskapsunderlag, dokumentation, 
forskning och interpretation.
TIPS: 

• Fördjupa kunskapen om platsen. 

• Knyta platsens historia till samtid och 
omvärld. 

• Göra kopplingar mellan platsen och 
Bergslagen och dess roll i Sverige och 
Europa. 

• Diskutera vad som berättas om platsen 
och för vem, kan berättelsen om 
platsen utvecklas? 

• Finns det mörka och/eller svåra sidor 
som påverkat människor och miljö som 
hör ihop med platsens historia? 

• Finns det positiva och/eller oväntade 
effekter att berätta?

3. UPPLEVELSEN  
Bemötande, visningar, program, 
pedagogik, event.
TIPS: 

• Planera utifrån besökarens perspektiv/
behov. 

• Familjevänligt. 

• Visningar och info-skyltar på flera språk. 

• Ha guider med bred kunskap. 

• Erbjuda besökaren nya upplevelser. 

• Skapa arrangemang, visningar m.m. 

• Arbeta med bemötande. Hur möts 
besökaren? Vad förmedlas?• 

• Vad kan göras för att lägga fokus på barn, 
genus och integration. 

• Välvårdat intryck. 

!
96



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)
Datum
2017-10-04

Diarienummer
KS 2017/324

Kanslienheten
Mikaela Nordling
mikaela.nordling@ludvika.se

RD 2017/135

Kommunfullmäktige

Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige godkänner förslaget till ändringar i Region Dalarnas 

förbundsordning

2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige 
godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018. 

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft, Kommunallag 2017:725. 
Lagen innebär att Region Dalarna måste se över sin förbundsordning. 
Information om vilken webbplats förbundet har sin anslagstavla på ska finnas 
angivet i förbundsordningen, likaså information om allmänhetens rätt att ställa 
frågor kring föregående årsredovisning. Förbundsordningen behöver också 
justeras så hänvisningar till kommunallagen syftar till rätt paragrafer i nya lagen. 

En revidering av förbundsordningen behöver även ske till följd av att 
uppgifterna för Region Dalarna förändras. Kollektivtrafiken övergår till 
Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till Visit Dalarna 
AB. Uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s 
strukturfonder är sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Dessa uppgifter 
stryks från förbundsordningen. 

Kommunchefens stab rekommenderar fullmäktige att godkänna de föreslagna 
ändringarna i Regions Dalarnas förbundsordning och att besluta att ändringarna 
träder i kraft tidigast 1 januari 2018 eller när samtliga medlemmars fullmäktigen 
godkänt ändringarna. 

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och 
Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarna verkar som så kallat 
kommunalt samverkansorgan med ansvar för en del statliga uppgifter som 
tidigare legat på länsstyrelsen. Region Dalarna ansvarar även för 
intressebevakning för och viss service till primärkommunerna.

Ludvika kommun är en av de 15 medlemmarna i Region Dalarna. 
Kommunalförbundet styrs av förbundsordningen, som alla medlemskommuner 
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och Landstinget Dalarna godkänt. Nuvarande förbundsordning är från 8 
oktober 2014. 

Ny kommunallag 1 januari 2018
I och med att nuvarande kommunallag ersätts med kommunallag 2017:725 den 
1 januari 2018 behöver Region Dalarna anpassa sin förbundsordning utifrån ny 
lagstiftning. 

Enligt kapitel 9, § 6 i den nya kommunallagen ska kommunalförbunds 
förbundsordningar innehålla stadganden om på vilken webbplats förbundets 
anslagstavla ska finnas. Förbundsordningen ska även reglera om allmänheten 
har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för 
detta. 

Region Dalarnas direktion föreslår att förbundsordningen kompletteras med 
följande information i § 11: 

Anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla. 

I § 16 i förbundsordningen föreslås följande komplettering: 
Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående 
årsredovisning vid det offentliga budgetsammanträdet. 

Vidare föreslår direktionen att punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter 
moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för 
tillväxtprogram. 

I samband med justeringarna i förbundsordningen föreslås även att de 
hänvisningar som i dag görs i förbundsordningen till Kommunallagen justeras 
så att de stämmer med den nya Kommunallagens paragrafordning. 

Förändrade uppgifter
Region Dalarna har fått och kommer att få delvis förändrade uppgifter, vilket 
påverkar i huvudsak § 2 Förbundets uppgifter. Ansvaret för kollektivtrafiken 
kommer från och med 1 januari 2018 att överföras till Landstinget Dalarna och 
arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma 
destinationsbolaget Visit Dalarna AB. Utöver det är uppgiften att ta emot och 
bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd 
till Tillväxtverket. Därför ska dessa uppgifter strykas från förbundsordningen. 

Som en konsekvens av beslutet att föra över kollektivtrafiken till Landstinget 
Dalarna ska också sista stycket i § 12, som berör kostnaderna för 
kollektivtrafiken, strykas. 

Ändringar i förbundsordningen
Region Dalarnas förbundsordning har ändrats vid flera tillfällen. Region 
Dalarnas direktion har beslutat föreslå de ovan beskrivna ändringarna i 
förbundsordningen. 

Region Dalarnas direktion beslutar föreslå Region Dalarnas medlemmar 
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 att godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning 
och 

 att ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige 
godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens stab ser att det är behövligt att revidera Region Dalarnas 
förbundsordning så den överensstämmer med gällande lagstiftning och är 
uppdaterad avseende förbundets uppgifter. Staben föreslår fullmäktige att 
besluta enligt Region Dalarnas direktions förslag och anta de föreslagna 
ändringarna i förbundsordningen. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktions möte den 13 

september 2017, § 205. 
2. Missiv från Region Dalarna daterat 19 september 2017
3. Förbundsordning för Region Dalarna, förslag till ny lydelse
4. Förbundsordning för Region Dalarna, i dag gällande

Beslut skickas till
Region Dalarna
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2017-10-17 KS 2017/425-02

Rune Wikström, 0240-86113
rune.wikstrom@ludvika.se

Borgensavgift för Marnäsvikens trygga hem

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en borgensavgift på 
0,25 % för utnyttjad borgen med limit 50 miljoner kronor för Marnäsvikens 
trygga hem från och med 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017, 2017-03-27 § 35, att ingå borgen 
för Kooperativa hyresrättsföreningen Marnäsvikens trygga hem upp till ett 
belopp om 50 mnkr. 

Enligt lagstiftning gällande kommunala bostadsaktiebolag från 2011 ska en 
borgensavgift tas ut av de företag som beviljas kommunal borgen. Detta för att 
kompensera för den ekonomiska fördel det kan innebära för ett bolag att ha en 
kommunal borgensman som garant för goda lånevillkor. 

Avgiften ska baseras på en bedömning om marknadsmässighet som eliminerar 
en bedömd konkurrensfördel mot att borgen ej hade funnits. 

Riksbyggen som är förvaltare för föreningen har meddelat att den vanligaste 
nivån på borgensavgift för denna typ av organisation är 0,25 %.

Borgensavgiften föreslås tas ut från och med 2018 och baseras på den under 
året genomsnittligt utnyttjade borgensnivån, dock maximerad till ett tak på 50 
mnkr.  

Jan Lindström
Tf förvaltningschef

Rune Wikström
Ekonomichef

Beslut skickas till
Ekonomienheten
Riksbyggen, Falun
Akten
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