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Datum
2017-10-20

Diarienummer
2017/407

Kommunstyrelsen
Jessica Hedlund

SBN 2017/537 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över Detaljplan för del av Valla 6 i Ludvika kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslag till 
detaljplan för del av Valla 6 i Ludvika kommun. 

Sammanfattning
Planområdet är en del av Valla 6 som ligger centralt i Ludvika, mellan de tre 
gatorna Ljunghällsvägen, Vallagatan och Villagatan. Planområdet omfattar den 
nordöstra delen av fastigheten Valla 6 samt en liten del av Valla 2. 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en 
yta inom fastigheten Valla 6. 

Förslaget är att områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande 
aspekten för beslut i gestaltningsfrågor. Planen är i linje med översiktsplanen 
och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ärendet handläggs 
med standardförfarande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Planområdet är en del av Valla 6 som ligger centralt i Ludvika, mellan de tre 
gatorna Ljunghällsvägen, Vallagatan och Villagatan. Planområdet omfattar den 
nordöstra delen av fastigheten Valla 6 samt en liten del av Valla 2. 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en 
yta inom fastigheten Valla 6. 

Förslaget är att områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande 
aspekten för beslut i gestaltningsfrågor. Planen är i linje med översiktsplanen 
och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ärendet handläggs 
med standardförfarande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget.
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en 
yta inom fastigheten Valla 6. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande 
till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit be-
byggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgäng-
ligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna. 

Områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande aspekten för beslut 
i gestaltningsfrågor. 

  

Fastigheten Valla 6 med planområdet utmärkt i gult. 
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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. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet är en del av fastigheten Valla 6 som ligger centralt i Ludvika intill 
befintlig sporthall och skola. Valla 6 inramas av Ljunghällsvägen, Vallagatan och 
fastighetsgränsen väster om befintlig bebyggelse längs Villagatan. Planområdet 
ligger i den nordöstra delen av fastigheten Valla 6. Planområdet omfattar även 
en liten del av fastigheten Valla 2. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar ca 3500 kvm. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet är privatägda. Se även 7.1.  

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

I översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, utpekas området som del 
av befintlig bebyggelse. Översiktsplanen anger att Ludvika tätort ska förtätas 
med fler attraktiva boendemöjligheter i centrala lägen. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området omfattas till största delen av detaljplan för Del av kvarteret Valla, laga 
kraft 2011. Genomförandetiden har gått ut.  

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande 
till de två byggnader som finns inom fastigheten Valla 6, men denna har inte 
blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lät-
tillgängligt område längre ifrån befintliga byggnader. 

En mindre del berör detaljplan för kv Postillan, Sänkan, Valla m.fl., laga kraft 
1986, genomförandetiden har gått ut. 

5.3 Program för planområdet 

Det finns inget planprogram för området och något sådant avses inte heller 
upprättas då planen är av begränsad betydelse och följer översiktsplanens vilje-
inriktning samt att samrådskretsen är begränsad. 
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5.4 Behov av miljöbedömning 

Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet1 för detaljpla-
nen. De förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan 
bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Allmän platsmark be-
rörs inte. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behö-
vas då det är betydande miljöpåverkan2 som utlöser MKB-kravet. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 26 april 2017 § 48, att ge plane-
ringsenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet. I uppdraget ingår 
att genomföra samråd. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Planområdet innefattar en del av trädgården till Valla 6 med sina karaktäristiska 
tallar samt den lekplats (före detta tennisbana) som finns i fastighetens nord-
östra hörn. Tallarna ger hela området en historisk struktur och ges därför ett 
fortsatt skydd i detaljplanen. Se vidare 6.3.2 Naturmiljö. 

  

De karaktäristiska tallarna utgör en del av trädgårdsstrukturen inom Valla 6 och ska bevaras 

inom planområdet. 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 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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Den privata lekplats som idag finns i området kommer att tas bort för att ge 
plats åt det nya bostadshuset. Det ska fortsatt finnas goda möjligheter till lek 
inom planområdet och lekplatsen föreslås flyttas till en yta nordväst inom plan-
området där det även är skuggigare och mer naturlikt vilket gynnar spontan lek. 

 

Den nya byggnaden kommer att placeras där det i dagsläget finns en lekplats. Lekutrustningen 

föreslås flyttas västerut inom planområdet.  

Planområdet är till största delen plant och bör inte medföra några problem med 
tillgänglighet till det planerade bostadshuset. I den västra och södra delen av 
planområdet finns dock nivåskillnader som försvårar byggnation, vilket är ett av 
skälen till att byggrätten flyttats jämfört med läget i gällande detaljplan.  

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Jordtäcket, som utgörs av morän enligt kartan SGU Ser Aa nr 177, är delvis 
mycket tunt och på vissa ställen går berget nästan i dagen. Bergarten utgörs av 
leptit enligt bergartskartan SGU Ser Af nr 158. 

6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns i marken.  

6.1.4 Radon 

Marken är ur radonsynpunkt klassad som normal/högriskmark vilket innebär 
att byggnader ska utföras med radonsäker byggnadsteknik. Jordtäcket är mycket 
tunt och på vissa ställen går berget nästan i dagen. Flera hus med höga markra-
donhalter finns i närområdet.  

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Det råder ingen risk för skred eller höga vattenstånd inom planområdet.  
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6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.3 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.4 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas måste arbetet 
därför omedelbart avbryts och fyndet anmälas till Länsstyrelsen. 

I den nordöstra delen av planområdet, där en ny infart planeras, finns en sten-
mur. Stenmurar har ett kulturhistorisk värde och skyddas normalt av ett biotop-
skydd. Inom detaljplanelagt område upphör dock skyddet att gälla.  

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns idag inom planområdet. Den nya detaljplanen möjliggör 
byggnation av ett flerbostadshus i två våningar.   

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I den södra delen av planområdet finns ett garage/komplementbyggnad. Denna 
tillhör de befintliga byggnaderna inom Valla 6 och ges därför samma använd-
ning som dessa, dvs. bostad, vård, handel, kontor. Detaljplanen tillåter även en 
utbyggnad av komplementbyggnad intill den befintliga.  

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i direkt närhet till Ludvika centrum. Både offentlig och 
kommersiell service finns inom gångavstånd.  

6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet till bostäder ska tillämpas vid nybyggnation. 
Planområdet är till största delen plant och terrängen bör inte medföra några 
problem med tillgänglighet till det planerade bostadshuset.  

6.2.5 Byggnadskultur 

Den befintliga bebyggelsen inom Valla 6 har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Huvudbyggnaden uppfördes år 1889 av grosshandlare Gustaf Morin. Den har 
även fungerat som disponentbostad för Ställbergs gruvaktiebolag. 

Områdets struktur ska bevaras och markanvändningen får inte äventyra den hi-
storiskt- och kulturellt värdefulla miljön inom fastigheten Valla 6. Vid nybygg-
nation ska anpassning till den befintliga karaktären inom området vara den ge-
nomgående och tyngst vägande aspekten för beslut i gestaltningsfrågor. 

                                                 

3 Riksantikvarieämbetets fornsök 

4 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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Huvudbyggnaden inom fastigheten Valla 6. 

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.5 

De närliggande byggnaderna inom fastigheten Valla 6 har högt kulturhistoriskt 
värde. Se även 6.2.5 Byggnadskultur. Den nya byggnaden placeras vinkelrätt 
mot huvudbyggnaden och utformas för att passa in i den befintliga miljön. 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

En privat lekplats finns idag där bostadshuset föreslås. Den bör flyttas/ersättas, 
så att både befintliga och tillkommande bostadshus får tillgång till lekytor.  

6.3.2 Naturmiljö 

Den västra delen av planområdet består av en gräsyta glest bevuxen med äldre 
tallar, en del av trädgårdsanläggningen till huvudbyggnaden inom Valla 6. Tal-
larna beräknas vara mellan 100-200 år gamla. I planens nordvästra del finns 
även gran och björk.  

Träden har ett högt naturvärde då många arter är knutna till gamla tallar. Även 
det öppna läget med låg undervegetation gynnar den biologiska mångfalden.  

                                                 

5 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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Tallmiljön bör i största möjliga mån bevaras så som den ser ut i nuläget. Den 
skyddas i planen med planbestämmelsen q1 -trädgårdsanläggningen ska bibehål-
las. Plankartan reglerar även att marklov måste sökas för att fälla tallar i områ-
det, samt att den äldsta tallen inte får fällas. Den äldsta tallen bör även skyddas 
speciellt under byggtiden då den växer nära byggrättsområdet. En markyta 
minst motsvarande trädkronans diameter bör förbli orörd under hela byggtiden 
för att rötterna inte ska skadas eller markmaterialet kompakteras.  

6.4 Vattenområden 

Det finns inga vattenområden inom planområdet. 

6.5 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Det finns goda kommunikationer till övriga delar av Ludvika via gång- och cy-
kelvägnätet och lokalgator. 

6.6.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken trafikerar Gamla Bangatan ca 100 meter från planområdet. 
Det är ca 1km till Ludvika station med resecentrum. 

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkeringsplatser till de nya bostäderna ordnas inom fastigheten. En ny utfart 
anläggs mot Villagatan. Norr och öster om den nya byggrätten tillåts komple-
mentbyggnader som till exempel garage.  

6.7 Trygghet 

Planområdet är en del av stadsväven där det finns människor dygnet runt. Går-
den får en skyddad karaktär fri från utomstående trafik. Utfarten passas in i det 
befintliga gatusystemet. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Visst trafikbuller kan förekomma främst från Gamla Bangatan norr om plan-
området. Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, bedöms 
inte överskridas. 

6.8.2 Luft 

Inga miljökvalitetsnormer för luft beräknas överskridas inom planområdet. 

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Se vidare 6.9.1 och 
6.9.2. 
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6.8.4 Skyddsanordningar 

Inga skyddsanordningar bedöms behövas inom planområdet.  

6.8.5 Farligt gods 

Gamla Bangatan är rekommenderad led för farligt gods. Avståndet från gatan 
till planområdet är ca 100 meter. I länsstyrelsens Vägledning för planläggning 
intill transportleder för farligt gods godtas bostäder i två våningar utan vidare 
riskutredning om de ligger mer än 70 meter från led för farligt gods.  

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 olycka. 

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En ny ledning behö-
ver läggas ner från Ljunghällsvägen via Rösvägen (en sträcka på ca 150 meter) 
för att klara den ökade belastningen från det nya bostadshuset.  

6.9.2 Dagvatten 

Dagvattenledningar ska anläggas i samband med ny grävning för vatten och av-
lopp. De hårdgjorda ytorna inom planområdet är av begränsad storlek och dag-
vatten från fastigheten bedöms därför kunna anslutas till dessa ledningar. Åtgär-
der för lokalt omhändertagande av dagvatten inom fastigheten uppmuntras 
dock.  

6.9.3 Värme 

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

6.9.4 El 

El finns framdraget inom planområdet.  

6.9.5 Bredband 

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

6.9.6 Avfall 

Området har kommunal sophämtning.  

Närmaste återvinningsstation finns vid sporthallen cirka 200 m från planområ-
det. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

6.10 Barnperspektiv 

En privat lekplats finns idag där bostadshuset föreslås. Den behöver flyttas/er-
sättas, så att boende i både befintliga och tillkommande bostadshus får tillgång 
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till lekytor. Friytor för lek och rekreation ska finnas inom den blivande fastig-
heten.  

Om konflikt uppstår mellan ytor för friyta och parkering ska friyta prioriteras i 
första hand.6 

6.11 Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenserna av planens genomförande är små. Byggrätten flyttas inom om-
rådet för att kunna utnyttjas på en plats med mindre nivåskillnader och som lig-
ger längre ifrån de befintliga byggnaderna. Ytan är av begränsad storlek. För ny 
bebyggelse gäller fortsatt att den får uppföras endast i position samt stil som 
faller väl in i området och i övrigt inte motverkar den historiska-, kulturhisto-
riska-, miljömässiga- och konstnärliga omgivningen. Det vill säga anpassas till 
karaktären på bebyggelsen inom Valla 6 och placeras vinkelrätt mot huvudbygg-
naden. 

En befintlig privat lekplats tas i anspråk, byggrätten placeras där eftersom den 
är den lämpligaste ytan med tanke på marklutning och möjlighet till separat ut-
fart. Lekplatsen bör ersättas inom fastigheten. 

En komplementbyggnad tillåts byggas ut. 

Ledningar för VA och dagvatten kommer att behöva anläggas i Rösvägen, detta 
för att ansluta den nya fastigheten till det ledningsnät som finns i Ljunghällsvä-
gen.  

7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet omfattar del av de privatägda fastigheterna Valla 6 och Valla 2.   

7.2 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastig-
hetsägare.  

Planen möjliggör avstyckning för att bilda en fastighet för bostäder och kontor. 
Till denna styckningslott bör regleras den del av Valla 2 som ingår i planområ-
det. Detta för att trygga in- och utfart mot Villagatan för styckningslotten. 
Ägare till Valla 6 och Valla 2 har ansökt till lantmäterimyndigheten om fastig-
hetsreglering. 

Den kil som återstår av Valla 2, norr om planområdet är i detaljplan från 2014 
planlagd som allmän plats och föreslås regleras till Ludvika 6:1 i samma förrätt-
ning som ovanstående fastighetsbildning.  

Den del av planen som utgör bostäder, vård, handel, kontor och där befintlig 
komplementbyggnad finns föreslås fortsätta tillhöra fastigheten Valla 6.  

                                                 

6 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 §  
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7.3 Upphävande av fastighetsplaner 

En tomtindelningsplan finns som berör den del av Valla 2 som ingår i planom-
rådet.  

Denna fastighetsplan upphävs i sin helhet: 

1. Tomtindelning: VALLA FRM akt 2085k-A129 

8 Genomförandefrågor 

8.1 Kvartersmark 

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

Nya ledningar för VA och dagvatten kommer att behöva iordningställas fram 
till den nya fastigheten, från Ljunghällsvägen via Rösvägen.  

8.2 Allmän platsmark 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. 

8.3 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med standardförfarande. Efter samrådet kan det övergå i be-
gränsat förfarande om planförslaget godkänns av samrådskretsen utan att några 
ändringar behöver göras eller i utökat förfarande om det bedöms behövas.  

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. 

9.3 Genomförandetid 

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

10 Ekonomiska frågor 

Framtagandet av planen bekostas av beställaren. Beställaren/markägaren står 
även för kostnader för planens genomförande samt fastighetsbildning inom 
planområdet. Kostnaden för fastighetsreglering av den mark som tillfaller kom-
munen bekostas av kommunen, gäller del av Valla 2, angränsande till planområ-
det.   
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Kostnaden för dragning av nya VA- och dagvattenledningar beräknas uppgå till 
omkring två hundra tusen kronor, vilket bekostas av VA-kollektivet.  

11 Tidplan 

Upprättande av handlingar och samråd under hösten 2017 med målet att kunna 
anta planen i januari 2018. 

12 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av Verksamhetsområde Planering. Kontakter har 
under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och verk-
samhetsområden.  

 

 

Louise Nordström  Kajsa Holmqvist 
Planeringschef  Landskapsarkitekt – handläggare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
Datum
2017-10-26

Diarienummer
KS 2017/489

Kanslienheten
Mikaela Nordling
mikaela.nordling@ludvika.se

Ert datum
2017-10-24

Er referens
SBN 2017/414

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande om ny detaljplan för Ludvika 5:70 med flera "Stora 
Hillängen"

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att invända mot detaljplanen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny detaljplan för Ludvika 5:70 
med flera ”Stora Hillängen”. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området 
för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. 
Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och 
ligger inom Ludvika tätort. Samråd pågår till och med 5 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2017, § 33 att ge 
planeringsenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. 

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen och begränsas av Biskopsnäset i norr, 
Grågåsvägen i väster och Gamla Bangatan i söder. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska 
kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det 
både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort.

En förundersökning har gjorts för att utreda om området är lämpligt för 
exploatering. Till den hör en naturvärdesinventering, som konstaterar att det 
finns höga naturvärden mitt i området. Vidare konstaterar förundersökningen 
att området har klassats som kulturhistoriskt intressant av 
Riksantikvarieämbetet.  

Genom detaljplanen avser kommunen upphäva strandskydd inom planområdet. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöteknisk 
markundersökning kommer att krävas, eftersom markföroreningar har 
påträffats strax norr om planområdet och därmed kan förväntas även inom det 
här området. 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande och avviker inte från 
gällande översiktsplan. Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år. 
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          2(2)

Samråd pågår till och med 5 december 2017. Planen beräknas vinna laga kraft i 
maj 2018. 

Kommunstyrelsens stab har inget att invända mot förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Samrådshandling, kungörelse, daterad 24 oktober 2017
2. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden, daterat 29 

mars 2017, § 33
3. Samrådshandling, planbeskrivning, upprättad i oktober 2017
4. Plankarta, upprättad i oktober 2017

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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2017-10-24 
 

SBN 2017/414 - 21 

 

 
 

 

 

KUNGÖRELSE   

Samråd om ny detaljplan för Ludvika 5:70 med 
flera ”Stora Hillänget”  

 
Samrådsmöte för allmänheten blir torsdagen den 9:e november 2017 

kl. 18.00 i sammanträdesrummet Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, 

Carlavägen 24. Välkomna! 

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, och begränsas av Biskopsnäset i norr, 

Grågåsvägen i väster och Gamla Bangatan i söder. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska 

kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det 

både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort.  

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet. Detaljplanen hanteras 

enligt reglerna för utökat förfarande.  

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan.  

Samrådet pågår till och med den 5 december 2017. 

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 

Upplysningar lämnas av: 

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61 

samhallsbyggnad@ludvika.se  
 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 5 december 2017 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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771 82  LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863 10 exp 0240-810 26 467-
5088 12 45 30-7 
   
 

PLANBESKRIVNING 
Tillhörande detaljplan för 

Ludvika 5:70 med flera 

”Stora Hillänget” 

i Ludvika 

Upprättad i oktober 2017 
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1 HANDLINGAR 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Huvudsyftet är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Detaljplanen 
innebär en tätortsutveckling i strandnära läge. Området bedöms vara attraktivt för bo-
städer genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort. De befintliga 
höghusen tas med för att öka flexibiliteten för komplementbyggnader. 

Ett annat syfte är att det nya området ska kopplas väl till befintliga områden, så att det 
blir väl integrerat med omgivningen. 

Syftet med området för bad- och båtliv är att det ska vara tillgängligt för allmänheten 
och kunna förses med byggnader som kan tillgodose syftet, se plankartan. 

Syftet med naturområdena är att säkerställa områdets attraktivitet för boende och all-
mänhet genom att bevara ädellövskog och säkra strandskydd. 

3 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark- och vattenområden. 
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4 PLANDATA 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, ös-
ter om stadsdelen Marnäs, och begränsas av 
Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster 
och en gång- och cykelväg som skiljer mellan 
planområdet och Gamla Bangatan i söder. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar 14 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar kvarteren Lommen 1 och Sothönan som ägs av LudvikaHem 
AB, fastigheterna Ludvika 5:68, 5:69 och 5:70 som ägs idag av privata personer samt 
Ludvika Lommen 2 och del av fastigheten 6:1 som ägs idag av Ludvika kommun.  

Se även (7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande). 

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

5.1 Riksintressen 

Tio meter söder om planområdet finns Riksväg 66 som är av riksintresse för kommu-
nikation.  

5.2 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger att öster om höghusen vid 
Grågåsvägen finns ett möjligt utvecklingsområde för bostäder1. 

5.3 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Gällande detaljplaner är en liten del av detaljplan 38 från 1946, detaljplan 221 från 1979 
som gäller höghusen, detaljplaner 368 och 369 från 1995-96 som gäller gamla genom-
farten för riksväg 60 samt detaljplan 442 Nya Marnässkolan från 2016.  

5.4 Program för planområdet 

Inget planprogram har upprättats då planen inte strider mot gällande översiktsplan. 

5.5 Behov av miljöbedömning 

Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet2 för detaljplanen. De 
förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan bedömdes inte 

                                                 
1 ÖP Ludvika 2030 (Översiktsplan) sida 31 
2 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 
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medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 
PBL bedömdes inte behövas. Det är betydande miljöpåverkan3 som utlöser MKB-kra-
vet. 

5.6 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 29 mars 2017 § 33, att ge planeringsen-
heten i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet. I uppdraget ingår att genom-
föra samråd. 

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Planområdet ligger i ett attraktivt läge mellan Grågåsvägen och sjön Övre Hillen, och 
lutar mot sjön. Delar av planområdet består av antingen skogsmark eller åkermark. Del 
av skogsmark har klassats som ädellövskog och har stort naturvärde. Inom skogsmar-
ken går äldre grusvägar (Doppingvägen och Sothönevägen) som ansluter till den gamla 
herrgården Stora Hillänget. Två villor vid sjön är anslutna till Grågåsvägen genom 
Doppingvägen och Sothönevägen.   

På den västra sidan av planområdet längs med Grågåsvägen finns det flervåningshus 
(Höghusen), asfalterade ytor och gräsmattor.     

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av siltiga jordarter4. Det innebär att 
marken kan vara tjälfarlig och att schaktning bör ske vid torr väderlek. Vid högre be-
lägna partier finns det morän. Jorddjupet varierar mellan 9 och 16 meter vid de två 
bostadshusen som ligger mitt i planområdet, vid Övre Hillen5 . 

Berggrunden består av leptit6. Enligt samma källa framgår att ett större lineament, san-
nolikt en sprickzon genomkorsar planområdet. 

6.1.3 Förorenad mark 

Den ursprungliga markanvändningen i området var för jordbruksändamål. Marken till-
hörde bergsmansgården Stora Hillänget med anor från 1500-talet. Denna brann ner på 
1970-talet.  

Markförlagda cisterner för eldningsolja kan ha funnits inom planområdet. En mindre 
verkstad som bl.a. sysslade med billackering ska ha funnit i planområdets norra del. 

Det mest förorenade området inom planen är det till ytan mindre vattenområdet vid 
Hillängsviken. Föroreningar förekommer i ytvatten, fisk och inom själva planområdet 

                                                 
3 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan eller 3 kumulativ 
påverkan som leder till 1 eller 2 
4 SGU karta, Aa nr 181 
5 Uppgifter från SGU:s brunnsarkiv 
6 SGU karta, Af nr 158 
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även i sediment. De senare är framförallt förorenade av PCB, pentaklorfenol, fenoler, 
ftalater, PAH, kvicksilver och krom. Området är påverkat via bäcken från Marnäs-
tjärn, som mynnar i viken. Ytterligare provtagning och åtgärder kan behövas7. 

6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark, men med anledning av 
ovan nämnda sprickzon kan det finnas partier med förhöjd radonrisk. Detsamma gäller 
om man fyller ut vissa områden. Radonsäkert byggande förordas därför. 

Förhöjda radonhalter orsakade av markradon har uppmätts i ett av bostadshusen vid 
Övre Hillen (mitt i planområdet). 

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för högt vattenstånd torde vara minimal då marken snabbt höjer sig från sjön 
Övre Hillen (totalt ca 15 meter). Siltjorden, om den är torr vid schaktning, liksom mo-
ränen medför inte någon ökad skredrisk.  

6.1.6 Fornlämningar- Övriga kulturhistoriska lämningar 

Då Stora Hillänget under flera århundraden låg här, har områ-
det klassats som kulturhistoriskt intressant av Riksantikva-
rieämbetet. Gården8 har kommit till redan på 1500-talet.  

”Större delen av planområdet berör sammansatta lämningar 
som har nr 400:1 hos Riksantikvarieämbetets fornlämningsre-
gister för Ludvika socken. Lämningarna består av fossil åker-
mark, husgrunder och äldre vägar. De är beskrivna som övriga 
kulturhistoriska lämningar men Länsstyrelsen gör ändå bedöm-

ningen att det kan röra sig om fornlämningar (varaktigt övergivna lämningar som är 
äldre än 1850). Det innebär att de är skyddade enligt Kulturmiljölagen, vilket i prakti-
ken betyder att man måste söka tillstånd till ingrepp i fornlämning inför en exploatering 
av det aktuella området. I det här fallet kommer det i så fall att krävas en arkeologisk 
förundersökning. Meningen med förundersökningen är att närmare ta reda lämningar-
nas karaktär, ålder och utbredning och kan leda fram till en slutundersökning av alla 
eller vissa av lämningarna.”9 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.10 Det innebär att nyupptäckta fornläm-
ningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste man därför ome-
delbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inom planområdet finns det fyra flervånings hus (tio våningar) längs med Grågåsvä-
gen, byggda i början av 1960-talet och de kallas Höghusen. Mitt i planområdet, längs 

                                                 
7 Länsstyrelsen Dalarnas län PM: 2013:07 och Rapport: 2016:08 
8 Henry Eriksson, Slutet av 1800-talet, SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND 
9 Enligt arkeolog ERIKA RÄF, Kulturmiljöfunktionen, Dalarnas Länsstyrelsen 
10 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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med Övre Hillens strand finns det två villor byggda kanske under 1950-talet och en 
arrendetomt innehåller ett litet hus som byggdes norr om villorna i senare tid.   

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Inga arbetsplatser finns inom planområdet, kring planområdet finns det några arbets-
platser. ABB Arena, butiker och Marnässkolan är arbetsplatser.  

Den här detaljplanen tillåter permanenta bostäder i olika hustyper, flervåningshus, rad-
hus, parhus samt villor som går under bestämmelsen (B) bostäder. Vid strandens norra 
del föreslås badplatser och bryggor med tillhörande förråd och omklädningsrum som 
går under bestämmelsen (N). Handelsverksamhet föreslås tillåtas på den södra delen 
av planområdet med tillhörande parkeringsplatser som går under bestämmelsen (H) 
mindre handel. Handelsområdet anses som arbetsplats i planområdet.       

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Kommersiell service finns nära planområdet och vid Marnäs torg, cirka 500 m från 
planområdet. Offentlig service finns i Ludvika lasarett, cirka 500 m från planområdet, 
och i Ludvika centrum, på drygt 1,5 kilometers avstånd. Hillängens idrottsanläggningar 
räknas som offentlig service. Se även 6.10 Barnperspektiv. 

6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet ska tillämpas. Markens lutning är inte så stor att den 
hindrar tillgängligheten.  

Tillgänglighetsåtgärder för rörelsehindrade tillämpas enligt behov. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Det finns ingen särskild byggnadskultur inom planområdet i nuläget. Höghusen som 
byggdes under 1960-talet bedöms inte ha högt kulturhistoriskt värde.  

Även de befintliga villorna som byggdes under 1950-talet, liknar ingen av bergsmans-
gårdens (Stora Hillänget) byggnader som visas på de här bilderna11 från 1922 och slutet 
av 1800-talet. 

Stora Hillänget och dess byggnader kom till 
redan på 1500-talet, och efter en brand bygg-
des på 1700-talet en pampig mangårdsbygg-
nad i två våningar. ”Samuel Ersson, son till 
Erik Nilsson, född 1595, var den förste äga-
ren till Stora Hillänget. I Domboken för 
1671 berättas att Samuel Ersson beviljats rätt 
att flytta ut från hembyn Marnäs till sina 
ärvda jordägor vid Marnäs båthus vid Hillen. 
Grannarna gav tillstånd till hans nybygge”12. 

                                                 
11 K-E Forsslunds fotoförsamling 1922, Ludvika Hembygdsförening, SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND 
12 Information om Stora Hillänget, SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND 
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”Bergsmansgården var bebodd flera årtion-
den in på 1900-talet. Loftbyggnad, rättare-
bostad, ladugård, loge, bastu, smedja, iskäl-
lare och badhus vid sjön tillhörde gården 
Stora Hillänget som skiftade ägare åt-
minstone två gånger efter 1926. Byggnaden 
var i slutet av 60-talet en populär lekplats 
bland ungarna i Marnäsområdet innan den 
brann 1971 och revs. Loftbyggnaden försål-
des 1972 och blev riven och flyttad till Sör-
vik där den sedan dess tjänat som sommar-
bostad för köparen. Även övriga byggnader 
på gården revs, och 1987 köptes egendomen Stora Hillänget av Ludvika kommun. I 
dag skvallrar endast husgrunder och parkträd om att här funnits en ståtlig och vacker 
gård"13.  

En arkeologisk förundersökning kommer att genomföras senare enligt Länsstyrelsens 
krav.    

6.2.6 Gestaltning 

Flervåningshus kommer att få 
byggas längs med höghusen vid 
Grågåsvägen i anpassning till de 
befintliga husen samt till de kom-
mande i omgivningen. Parhus, 
radhus och villor i två våningar 
och lägst höjd kommer att tillåtas 
närmast sjön.  

Bullerplank vid infarten till han-
delsområdet och bostadsområ-
dets södra del kan gestaltas som 
en entré med en god form-, färg- 
och materialverkan (se även 
6.8.1).  

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 

                                                 
13 I en artikel i Marnäs-Postens utgåva från 1990 skrevs av Lars Åhlström 
14 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 

 
Henry Eriksson, Slutet av 1800- talet,  
SVERIGES HEMBYGSFÖBUND 

 
Illustration 
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6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

En allmän badplats ”Hillängsbadet” finns i närheten av planområdet vid sjön Övre 
Hillen. Bad- och båtliv kommer att vara tillgängliga för allmänheten inom planområdet. 
Idrottsanläggningar finns på Grågåsvägens andra sida.  

Lekplats ska finnas inom planområdet och den kan utvecklas enligt behov. Naturpark 
föreslås inom planområdet och miljön runtomkring öppnar upp för naturlig lek och 
inte endast på lekplats. 

6.3.2 Naturmiljö 

Det utpekade området med mer eller mindre gles trädvegetation har unik karaktär ge-
nom att det dominerande trädslaget är ask. Ask är idag ett hotat träd och bedöms vara 
Sårbar (VU) i svenska rödlistan 2015.  

Tyvärr drabbas ask av askskottsjuka, vilket gör att trädens årsskott dör. Stora träd klarar 
i allmänhet av angreppet men blir fula. Unga träd kan dö. Inga sådana angrepp på 
askarna sågs senhösten 2016, men man bör se träden när de står gröna för att vara 
säker.  

Området är en f d park till en herrgård som låg 
på platsen. I parken hade man planterat ett an-
tal ädellövträd och de träd som finns kvar till-
hör de grövsta träden i staden. En kort allé 
finns även inne i området. En allérad av ask 
står utmed grusvägen. Ett par syrénbersåer har 
fått växa sig vilda. Detsamma gäller buskar 
som tillhörde parken. Grunder efter byggna-
der finns också. 

Kommunen har gallrat och röjt då och då, vilket gör att vissa luckor har uppstått, vilket 
resulterat i för mycket buskar och högt gräs. Föryngring av ask och lönn sker lätt inom 
hela området.  

Det avgränsade området på bilden ovan har unika egenskaper genom att det är i det 
närmaste en ädellövskog med många askar. Alla askar och andra värdefulla trädslag är 
inmätta med hand-GPS. Koordinaterna är inte helt tillförlitliga. Alla artuppgifter finns 
i databasen ”Artportalen.se” och kan hämtas därifrån. 

Rekommendationen utifrån natur- och rekreationsvärdena är att det utpekade området 
bör bevaras och utvecklas till en ”vild” park med minimala skötselåtgärder och för att 
nå dit bör en skötselplan upprättas. En skötselplan för naturområden ska upprättas, 
huvudprinciperna ska redovisas i planen. 

6.4 Vattenområden 

Sjön Övre Hillen finns delvis inom planområdet. Bebyggda tomter inom planområdet 
har bryggor samt andra enskilda anordningar som båtplatser. Ett litet vattendrag finns 
öster om planområdet söder om sjön Övre Hillen.  
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6.5 Strandskydd 

Strandskyddet har i föregående detaljplan (1995) upphävts med stöd i naturvårdslagen. 
Planområdet med undantag av i planens redovisade områden för markanvändning 
”Natur” och ”Park” inte skall omfattas av strandskyddet. 

Upphävandet av strandskyddet föreslås gälla 30-100 meter från befintlig strandlinje 
och upp på land samt 20 meter från strandlinje ut i vatten.  

Skälet till strandskyddets upphävande enligt 7 kap 18c § 5 stycket miljöbalken är att det 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till-
godoses utanför området (se även 6:11 Konsekvenser av planens genomförande). 
Detta är angelägna intressen som inte kan tillgodoses utanför tätorten. 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Grågåsvägen kan betecknas som huvudgata med god framkomlighet, där målpunkter 
finns längs vägen, men även där trafiken genomkorsar området från den större Riksväg 
66 mot Marnäs och sjukhuset.  

Nya gator föreslås i söder och norr inom planområdet. De ansluter till de befintliga 
gatorna samt till de förslagna användningsområdena. Alla förslagna gator är avslutade 
med vändplatser.  

Från vändplatserna föreslås gångstigar anläggas, som binder samman gatorna. De 
gamla grusvägarna som är belägna inom naturområdet kan användas som gång- och 
cykelstråk. Bra belysning kan öka tryggheten och användbarheten kvällstid. Det kan 
gynna att fler människor rör sig inom naturområdet vilket ökar trygghetskänslan inom 
hela området. 

Gång- och cykelvägar finns söder om plan-
området längs med riksväg 66 och längs 
med Grågåsvägens andra sida.  

En del av Sothönevägen, som i dag används 
som infart till området föreslås ändras till 
gång- och cykelstråk inom höghusens par-
keringsområde. Skälet att den här delen av 
Sothönevägen inte behövs längre som lokal-
gata. Gång- och cykeltrafik tillåts genom 
före detta lokalgatan för att behålla tillgäng-
lighet till naturområdet för allmänheten.    

6.6.2 Kollektivtrafik 

Busshållplatser finns i Grågåsvägen vid planområdet och trafikeras av lokalbuss 41, 22-
23 gånger i vardera riktningen på vardagar. Bussen går mot Ludvika centrum och Ös-
tansbo. På Gamla Bangatan i söder går landsbygdsbuss 291 mellan Ludvika och Smed-
jebacken. Den stannar som regel inte där, men vissa turer stannar vid gamla Marnäs-
skolan under skoltid. 

 
Gång- och cykelväg där är Sothönevägen 
Gång- och cykelstråk inom naturområdet   
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6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkeringsplatser finns inom området och kommer att kompletteras i anpassande till 
den nya lösningen. Parkering för privata fastigheter ska anläggas inom respektive fas-
tighet enligt kommunens parkeringsnorm15. 

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 cykels-
tråk. Belysning av stråk där människor rör sig bör utformas så att den även lyser upp 
områden vid sidan om stråken bl.a. mitt i planområdet där naturparken är. Varierade 
aktiviteter kan gynna att fler människor rör sig i området under dygnets alla timmar. 
Detta skapar en sorts naturlig övervakning, vilket ökar trygghetskänslan i området. 
Handelsområdet i södra delen tillför planområdet flera aktiviteter, som till exempel 
butiker, kafé eller restaurang.  

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

I planområdet förekommer bullerstörning från riksväg 66/Gamla Bangatan. En preli-
minär beräkning har gjorts inom området, 70 m avstånd ger 61 dBA ekvivalentnivå, 
max 67 dBA. Några verksamheter kan tillåtas inom 30-70 meter avstånd från vägkan-
ten som kan skärma av bostadshus vid 70 meter avstånd från vägkanten. Ekvivalent-
nivån kan således minskas till 51 dBA och maxnivå 56 dBA. Ekvivalentnivån kan dess-
utom minskas till 49 dBA och maxnivån till 59 dBA om hastigheten blir 40 km/h. 
Tillfälliga bullerskydd behövs om inte avskärmande byggnader byggs först.   

Byggnadernas placering och lämpliga material i fasader och fönster kan minska buller-
störning i området och inomhus.    

Bullerstörning förekommer också från före-
slagen infart till handelsområdet söder om 
höghusen. Trots att antal fordon per dygn blir 
lågt (300 fordon/dygn med 10 % tunga for-
don/dygn) och hastigheten kan begränsas till 
30 km/h, blir det bullerstörning genom hög 
maxnivå och den ska åtgärdas. Ett plank 1,5 m 
högt kan räcka för att dämpa buller mot de 
små husen (kvarteret Doppingen 1 och 2) sö-
der om planområdet. Högre plank med tak be-
hövs för att dämpa buller mot höghusen, trots 
att buller eventuellt är högt vid höghusens fa-
sader på grund av trafiken på Grågåsvägen.  

Allmänt ska fönster och fasad dämpa så att ek-
vivalent buller nivå inomhus blir max 30 dBA 

                                                 
15 Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm, Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-17 

 
Illustration 
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för bostäder, 35 dBA för kontor och 40 dBA för industriverksamhet samt så att max-
imal bullernivå för sovrum blir max 45 dBA. 

6.8.2 Luft 

Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luft uppfylls. Ludvika tätort hör till de 
tätorter som har bäst luftkvalitet i länet.16 Mätstationen var placerad i kvarteret Heimdal 
i Ludvika centrum.  

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Befintliga bostäder inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten- och avlopps-
system. Stora delar av planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten- och avlopp. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Inga krav på skyddsanordningar ställs i detaljplanen. Kraftledningen ska flyttas från 
planområdet. 

6.8.5 Farligt gods 

Riksväg 66, som närmast cirka 10 m från planområdet i söder är rekommenderad väg 
för farligt gods, och delar av planområdet ligger inom 10- 150 m avstånd från Riksväg 
66.   

Enligt Länsstyrelsens vägledning17 
ska en kvalitativ riskanalys göras 
om ett område planeras så nära en 
led för farligt gods som planområ-
det är. De avstånd som anges i väg-
ledningen förutsätter att transport-
flödet av farligt gods är högt, att 
hastigheten på leden för farligt gods 
är 90-110 km/h och att det inte 
finns några barriärer eller nivåskill-
nader som skärmar av leden från 
planområdet. I det här fallet är has-
tigheten på riksväg 66 begränsad till 
70 km/h och minskas till 40 km/h 

vid sydvästra hörnet av planområdet. Den dimensionerande risken är att en tankbil 
med petroleumprodukter fattar eld. Detta kan tänkas ske till följd av kollision och/eller 
avkörning. Vissa andra typer av farligt gods kan vara farligare, men petroleumproduk-
ter är mera vanligt förekommande och räknas därför som den dimensionerande risken. 
Det aktuella området ligger nära räddningstjänstens station i Ludvika och utrycknings-
fordon kan vara på plats inom tio minuter vid en eventuell olycka. Åtkomligheten för 
räddningstjänsten ska beaktas i samband med framtida nybyggnationer. 

                                                 
16 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter perioden 2001-2006, Länsstyrelsen Dalarnas län, Miljövårdsenheten, Rap-
port 2007:06 
17 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 
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6.8.6 Riskbedömning18 

Då riksvägen är som närmast ca 10 meter från planområdet och hastigheten går mellan 
70- 40 km/h, ska inga byggnader uppföras inom 10- 30 meter avstånd från vägkanten. 
Parkering, bilservice eller mindre handel kan uppföras inom 30- 60 meter avstånd från 
vägkanten. Tvåvånings bostäder kan tillåtas inom 60- 150 meter avstånd från rekom-
menderad led för farligt gods enligt vägledning om Farligt gods, Länsstyrelsen. Bygg-
naderna inom handelsområdet som ligger nära riksvägen kan avskärma andra byggna-
der inom bostadsområdet. 

Hastighetsbegränsningar, avstånd, avskärmande byggnader och närheten till rädd-
ningstjänsten gör att risken att byggnader, eller de människor som vistas i byggnaderna, 
kommer till skada vid en farligt gods olycka, är mycket liten.  

Kommunens bedömning är att planområdets bestämmelser tillgodoser Länsstyrelsens 
vägledning om farligt gods. 

6.8.7 Räddningstjänstens insatstid 

Insatstiden är under tio minuter. Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i 
samband med nybyggnationer eller vid ombyggnad av befintliga byggnader.19  

Tillgänglighet till brandvatten finns inom och kring planområdet. Brandvattenförsörj-
ning ska utökas anpassas till ny plan enligt Räddningstjänsten Västerbergslagen. Re-
kommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per minut med ett 
maximalt inbördes avstånd av 150 meter.  

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Befintliga byggnader ”Höghusen” är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. En 
vattenledning går genom planområdet.  

6.9.2 Värme 

Byggnaderna ansluts till fjärrvärme. Höga krav ställs på låg energiförbrukning.20 

6.9.3 El 

El finns utbyggt i området. 

6.9.4 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband med an-
nan ledningsdragning. 

6.9.5 Avfall 

Kommunal sophämtning finns i området. Återvinningsstation finns vid Grågåsvägen, 
mitt emot förskolan, och den är belägen på en stor yta. Återvinningsstation föreslås att 
flyttas, och LSS-boende föreslås att uppföras där återvinningsstationen låg. Återvin-
ningscentral finns i Björnhyttan. 

                                                 
18 Bedömningen är gjord i samråd med Räddningstjänsten Västerbergslagen 
19 Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR) 
20 Av kommunen som beställare, till exempel krav på välisolerade väggar – 55-65 kWh/m2 
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6.10 Barnperspektiv 

Förskola och F-6-skola med tillhörande fritidshem finns i Marnäs på Grågåsvägens 
andra sida. Högstadium finns i Ludvika centrum. Aktivitets- och idrottsanläggningar 
finns i närheten. I och i närheten av planområdet finns vatten, skog och naturmark, 
som kan fungera som badplats och naturlig lekplats för barn. Inom planområdet bör 
finnas en lekplats, se 6.3.1 Lek och rekreation. Detaljplanen tillåter bostäder och andra 
verksamheter som avskärmar bostäderna från riksvägen. Mindre lokalgator finns inom 
planområdet. Gång- och cykelvägar separerade från biltrafik, finns kring planområdet. 
Detta gör området till en säker miljö för barnen.  

6.11 Konsekvenser av planens genomförande 

Detaljplan nr 38 från 1946, detaljplan nr 221 från 1979 och detaljplan nr 369 från 1995 
kommer att upphävas i samband med upprättande av detaljplanen.  

Ludvika är i behov av nya bostäder på flera platser inom tätorten. Att kunna förtäta 
inom tätorten är ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Det minskar bilberoendet 
genom att det är gångavstånd till service och genom att det finns goda möjligheter till 
cykling och kollektivtrafik. Befintlig infrastruktur kan nyttjas, till exempel fjärrvärme. 
Allt detta bidrar till att minska klimatpåverkan, föroreningar och buller från bilar. 

7 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet berör fastigheterna Ludvika Lommen 1 och Ludvika Sothönan 1 som ägs 
av LudvikaHem AB samt Ludvika 5:68, 5:69 samt 5:70, vilka är privatägda. Planområ-
det berör även Ludvika Lommen 2 samt till stor del Ludvika 6:1 till vilka Ludvika 
kommun är ägare. 

Inom planområdets nordöstra del finns även en kommunal arrendetomt. 

7.2 Fastighetsbildning 

Detaljplanen medger såväl enskilda småhustomter som större tomter för grupphusbe-
byggelse och/eller annan typ av bebyggelse. Anpassning av dessa får sedermera ske 
utifrån intressenters önskemål om exploatering samt utifrån prövning av lantmäteri-
myndigheten. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär för övrigt att Ludvika kommun ska förvärva 
ca 3 900 kvm av den privatägda fastigheten Ludvika 5:70 som genom fastighetsregle-
ring ska överföras till Ludvika 6:1 vad avser allmän platsmark – gata och park. 

Likaså innebär en utbyggnad av allmän platsmark – gata- att kommunen behöver för-
värva ca 600 kvm av den av LudvikaHem AB ägda fastigheten Sothönan 1 som genom 
fastighetsreglering ska överföras till Ludvika 6:1. 

Detaljplanen medger även att ca 300 kvm av Ludvika 6:1 kan överföras till de privat-
ägda fastigheterna Ludvika 5:50 och 5:51 som gränsar till planområdet i dess nordöstra 
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del. Den del av Ludvika 6:1 som är belägen mellan fastigheterna Lommen 1 och Sot-
hönan 1, och som i gällande detaljplan från 1979 är utlagd som allmän plats – gata om 
ca 470 kvm, har i denna plan fått beteckningen kvartersmark bostäder. Ett genomfö-
rande innebär således att marken genom fastighetsreglering ska överföras till de an-
gränsande fastigheterna. Del av detta område har i denna detaljplan fått begränsningen 
x vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Ludvika 6:1 belastas för övrigt av officialservitut för väg till förmån för fastigheterna 
Ludvika 5:68, 5:69 samt 5:70. Dessa bör upphävas i takt med att nya gator byggs ut i 
området som möjliggör ny tillfart till fastigheterna.  

 Upphävande av fastighetsplaner 

Dessa fastighetsplaner upphävs i sin helhet: 

1. Lommen 1 2085K-B:27:60 

2. Sothönan 1 2085K-B:42:59 

8 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

8.1 Kvartersmark 

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

Såväl fastighetsbildningsfrågor som övriga genomförandefrågor kommer sedermera 
att regleras närmare i olika genomförandeavtal mellan fastighetsägare, exploatör och 
kommunen. 

8.2 Strandskydd 

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet, se även 6.5. 

9 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med utökat planförfarande. Efter samrådet kan det övergå i åtgär-
der planförfarande beroende på inkomna yttranden. 

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

9.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5 § plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genomförandetid inom vil-
ken detaljplanen skall vara genomförd. 

För denna plan föreslås en genomförandetid av tio år. 
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10 EKONOMISKA FRÅGOR 

Kostnader för genomförande på kvartersmark åvilar som huvudprincip den enskilde 
fastighetsägaren. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär för kommunens del kostnader för i huvud-
sak utbyggnad av gator, bullerplank där så är nödvändigt samt vatten och avlopp inom 
planområdet. Kostnaden för detta uppskattas uppgå till ca 13 mnkr. Det bör dock 
poängteras att ännu har ingen projektering gjorts varför kostnaden är mycket grovt 
uppskattad och kan komma att överstiga nämnda belopp. 

Utöver detta tillkommer fastighetsbildnings- och plankostnader samt de kostnader för 
markförvärv som kommunen ska svara för. 

De intäkter som erhålls för kommunens del vid ett genomförande utgörs dels av tomt 
och markförsäljningar samt anläggningsavgifter för vatten och avlopp. 

Genomförandefrågorna samt övriga frågor av teknisk och ekonomisk art kommer, 
som ovan nämnts, att regleras i olika genomförandeavtal mellan fastighetsägare, explo-
atör och kommunen. Detta kan bland annat innefatta anläggningsarbeten, markförsälj-
ningar samt fastighetsbildning. 

11 TIDPLAN 

Startmöte  juni 2017  

Samråd  oktober- november 2017 

Granskning     januari 2018 

Antagande     mars 2018 

Laga kraft     maj 2018 

12 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planarbetets 
gång tagits med övriga kommunala förvaltningar, bolag och enheter. Stadsarkitekten 
har varit intern granskare. 

 

 

Louise Nordström   Anas Skaef  
planeringschef   planarkitekt – handläggare 

43
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Diarienummer

KS  2017/504

Kanslienheten
Mikaela Nordling, 2040-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se 

Er referens

SBN 2017/ 58

Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för del av Ingenjören 8 med 
flera "Genomfart: Valhallarakan"

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Ingenjören 8 med flera 
”Genomfart: Valhallarakan”. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen är en del av Genomfart Ludvika. 

Huvudsyftet med planen är att skapa en bättre trafiksituation längs med 
Valhallarakan (riksväg 50) och förbättra bullersituationen för de boende i 
området. I detta ingår ny gång- och cykelväg, ny lokalgata, bullervall och 
bullerplank.

Granskningen genomfördes under tiden 27 februari till och med den 27 mars 
2017. Under perioden inkom 12 yttranden, varav sex med synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 25 oktober 2017 § 124 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen enligt plan- och bygglagen 
5 kap. 27 §.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterat 25 oktober 2017, § 124
2. Granskningsutlåtande, daterat 20 september 2017
3. Planbeskrivning, reviderad september 2017
4. Plankarta, reviderad september 2017

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse  

 Granskningsutlåtande  

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet är att skapa en bättre trafiksituation längs med valhallarakan (riks-
väg 50) och förbättra bullersituationen för de boende i området. I detta ingår ny 
lokalgata, stängning av utfarter, bullervall och bullerplank.  

 

Del av Valhallarakan 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Riksintresse i närheten av området 
är riksvägen och järnvägen, som är riksintresse för kommunikation väg och 
järnväg. 
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4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger längs med valhallarakan/väg 50. Planen begränsas av järnvä-
gen i väster och villaområde i öster. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar ca 0,9 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag främst av privatpersoner. Ludvika 
kommun äger ett par fastigheter, däribland fastigheten för riksvägen. Se även 
7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållanden. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger inget särskilt för om-
rådet förutom att peka ut GC-vägen som går längs med riksvägen. Genomfarts-
projektet beskrivs kortfattat och denna nya detaljplan är en del av genomfarts-
projektet. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Följande planer berörs av den nya detaljplanen 

 Förslag till ändring av stadsplan för Valhallavägen, Rasfallet m.m. i Lud-
vika kommun, laga kraft 1989 

 Ändring genom tillägg till föregående plan, laga kraft 2010 

5.3 Program för planområdet 

Trafikverkets vägplan ”Riksväg 50 – Genomfart Ludvika, Vägplan 3, Delen 
Valhallavägen” fungerar som ett program för planen. Detaljplanen hanteras en-
ligt reglerna för samordnat förfarande och kommunen har därför utnyttjat Tra-
fikverkets samråd för vägplanen. 

5.4 Behov av miljöbedömning 

Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet1 för detaljpla-
nen. De förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan 
bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonse-
kvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behövas. Det är betydande miljö-
påverkan2 som utlöser MKB-kravet. 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 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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5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 29 april 2015 § 45, att ge plane-
ringsenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet. I uppdraget ingick 
att genomföra samråd. 

Beslut om granskning togs av samhällsbyggnadsnämnden den 22 februari 2017 
§ 12. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Mycket träd och buskar ger området en karaktär av lummig grönska trots att 
väg 50 passerar längs med hela sträckan. Detta gör att området upplevs smalt 
och ger en karaktär av småskalighet tillsammans med grönskan. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av siltiga jordarter, enligt kartan 
SGU Ser Aa nr 177. Området kan vara utfyllt med andra massor. Berggrunden 
består av leptit enligt kartan SGU Ser Af nr 158. Enligt samma källa framgår det 
inte heller några större sprickzoner inom området. 

I ett borrhål i planområdets nordöstra del visade sig djupet till berg vara åtta m. 

6.1.3 Förorenad mark 

Under ca 150 år har det förekommit olika typer av verksamhet inom planområ-
det bland annan tidig järnväg  och nu även en starkt trafikerad riksväg med tung 
trafik. 

Markförlagda cisterner för eldningsolja kan finnas kvar i anslutning till villorna 
vid Valhallavägen. 

Om det vid arbeten påträffas markföroreningar inom planområdet ska detta an-
mälas till tillsynsmyndigheten och vid behov saneras.  

6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark, men med anled-
ning av att det kan finnas betydande mängder fyllnadsmassor inom området 
kan det innebära att det finns partier med högre radonrisk. Detta bör dock 
sakna betydelse för detaljplanen. 

Miljö- och byggenheten saknar mätresultat i villorna längs Valhallavägen. 

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för skred och höga vattenstånd bör vara minimal. 
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6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.3 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.4 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Längs med väg 50 finns bostäder, främst villor. Dessa är utsatta för höga buller-
nivåer och en del av syftet med planen är att minska bullerstörningarna för de 
boende. Husraden närmast vägen kommer att lösas in. Totalt rör det sig om 
åtta fastigheter, dock är bara sju bebyggda. 

 

Den obebyggda fastigheten närmast i bild, därefter följer de bebyggda fastigheter som ska lösas 

in 

6.2.2 Offentlig och kommersiell service 

En förskola finns i närheten av området, vid Magnetbacken. Kommersiell ser-
vice finns främst i Ludvika centrum. 

6.2.3 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet ska tillämpas. 

6.2.4 Byggnadskultur 

Byggnadskulturen präglas av äldre villor från 1930-1950-talet längs hela valhal-
larakan. Ingen av villorna har bedömts ha något större kulturhistoriskt värde. 5 

                                                 

3 Riksantikvarieämbetets fornsök 

4 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 

5 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg – Dalarnas museum, 1982 
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6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

För lek lämpar sig inte området då det ligger nära både riksväg och järnväg. 
Planområdet passar bättre för rekreation då den planerade lokalgatan kommer 
att vara sammankopplad med GC-stråk som finns i Ludvika tätort. Detta syns 
tydligt i den space syntax-analys som tagits fram för Ludvika tätort.6  

6.3.2 Naturmiljö 

Trots att väg 50 går igenom planområdet upplevs valhallarakan som ett grönt 
område med lummiga buskar och träd tätt intill vägen som bidrar till områdets 
småskalighet. I övrigt består marken mest av hårdgjorda ytor i och med riksvä-
gen och GC-vägen. 

6.4 Gator och trafik 

6.4.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Väg 50 går genom hela planområdet och parallellt med vägen löper järnvägen. 
Fyra utfarter från villaområdet till riksvägen kommer att stängas för att skapa en 
säkrare trafiksituation och minska riskerna för olyckor.  För att ta sig ut på riks-
vägen kommer boende att behöva transportera sig via Grottvägen och ut via 
Magnetbacken eller via Tallstigen eller Lärkvägen i söder. 

Enligt den trafikanalys som Sweco tagit fram kan det innebära en ökning av an-
talet resor på Grottvägen från ca 1100 till ca 1400 som mest7. Detta medför en 
ökning på ca 30 fordon under den dimensionerande timmen (16.00 – 17.00) 
som Sweco gjort sina beräkningar på. Detta kan anses som en försumbar ök-
ning av antalet fordon per timme. Detta medför att den ekvivalenta ljudnivån 
kommer att öka med ca 1 dBA, vilket anses vara en liten ökning. I och med att 
ökningen är försumbar behövs inga vidare utredningar för eventuell påverkan 
på Grottvägen och de boende längs med vägen. 

GC-vägen som löper parallellt med riksvägen idag kommer att tas bort. En ny 
lokalgata kommer att anläggas mellan Rasfallsgatan och Björnstigen. Lokalgatan 
kommer att vara sex m bred och vara en blandgata där både motortrafikanter 
och oskyddade trafikanter ska samsas på samma yta.  

6.4.2 Kollektivtrafik 

Busshållplatserna vid Branta backen på varsin sida riksvägen rivs då dessa inte 
uppfyller sin funktion och nytta. Närmaste hållplats längs väg 50 finns vid Mag-
netbacken. 

                                                 

6 Space syntax-analys Ludvika tätort – Spacescape, 2017 

7 Trafikanalys RV 50 Ludvika – Sweco, 2015 
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6.4.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Utfarter från lokalgator längs med valhallarakan kommer stängas för att skapa 
en säkrare trafiksituation. Direktutfarter från fastigheter tas också bort. De bo-
ende får istället färdas via Grottvägen för att använda Magnetbacken i norr eller 
Tallstigen eller Lärkvägen i söder för att ta sig till och från området. 

6.5 Trygghet 

Lokalgatan kommer att ha en bra siktlinje i och med att den är i stort sett rak 
och följer nästan hela valhallarakan. Detta tillsammans med bra belysning och 
att bilister ser vad som händer är viktigt för att den upplevda tryggheten ska 
vara god. 

6.6 Störningar 

6.6.1 Buller 

Bullerfrågan är en stor del i denna plan eftersom flertalet bostäder i området är 
utsatta för buller från både riksvägen och järnvägen som går parallellt med plan-
området. Att järnvägen går parallellt med riksvägen påverkar framförallt den 
maximala ljudnivån, som förstärks ytterligare. Även den ekvivalenta ljudnivån 
förstärks på grund av tågtrafiken. Enligt beräkningar från 2015 är årsmedels-
dygnstrafiken på valhallarakan 16 400 fordon, varav 6 % är tung trafik. Antalet 
Reginatåg och godståg som åker förbi planområdet är 24 respektive 26 tåg. 
Husraden närmast riksvägen har en ljudnivå som överskrider 65 dBA men även 
fler hus bortanför första husraden i bostadsområdet har en ekvivalent ljudnivå 
som är högre än 65 dBA. Då utfarterna till riksvägen stängs av kommer antalet 
resande fordon på Grottvägen öka med ungefär 300 fordon, vilket motsvarar 
en ökning med ca 30 fordon under den dimensionerade timmen. Detta medför 
i sig en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med 1 dBA, vilket ses som en för-
sumbar ökning av bullernivån. 

För att lösa bullerproblematiken för övriga fastigheter i området som inte löses 
in kommer en bullervall och ett bullerplank att anläggas. Bullervallen kommer 
läggas på de åtta fastigheter som blir inlösta. Bullervallen kommer dessutom ha 
ett bullerplank uppe på för att bullernivåerna ska klaras för de fastigheter som 
inte blir inlösta. En öppning i vallen kommer finnas vid Lostigen för att ge till-
gänglighet till den nya lokalgatan. Söder om de åtta fastigheterna blir det ett tre 
m högt plank, ingen bullervall. Bullerskärmens höjd utgår från riksvägens höjd-
läge, vilket kan innebära att plankets faktiska höjd kan variera beroende på 
eventuell höjdskillnad mellan vägen och marken där planket byggs. Bullerplan-
ket kommer sträcka sig ca 160 m mellan Mårdstigen och befintlig hållplats ne-
danför Branta Backen. 
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Illustrationskarta för bullerplanket mellan Mårdstigen och busshållplatsen8. Röda strecket visar 

var bullerplanket kommer placeras 

Bullervallen kommer sträcka sig ca 150 m och ha en höjd på två m sett från 
riksvägen. Vallens bredd är i nuläget inte bestämt. Bullerplanket som delvis 
kommer gå uppe på bullervallen kommer sträcka sig totalt ca 200 m och ha en 
höjd på två m. Detta innebär att bullervallen och bullerplankets överkant kom-
mer att ha en sammanlagt totalhöjd på fyra m sett från riksvägens mitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullervall med tillhörande bullerplank enligt Trafikverkets vägplan9 

Flertalet hus i bostadsområdet kommer även att få bulleråtgärder som fasadåt-
gärder och åtgärder för skyddad uteplats. Det är dock Trafikverkets ansvar.  

För husraden närmast bakom de fastigheter som blir inlösta kommer de få en 
sänkning i snitt på 5 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dessa hus kommer ha 
mellan 52 – 57 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Även för fastigheterna längre 
upp i backen mot Grottvägen kommer det ske en sänkning och snittet kommer 
vara 54 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Ett par hus kommer fortsatt ha för 
hög ljudnivå men ur en samhällsekonomisk bedömning kommer dessa bostäder 
ner i en tillräckligt låg bullernivå. 

                                                 

8 Vägplan 3 Delen Valhallavägen – Illustrationskarta – Trafikverket 2017-06-01 

9 Vägplan 3 Delen Valhallavägen – Illustrationskarta – Trafikverket 2017-06-01 
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6.6.2 Luft 

Ludvika tätort har en mycket god luftkvalitet och gällande miljökvalitetsnormer 
och miljömål uppfylls. 

6.6.3 Skyddsanordningar 

Avståndet från riksvägen till villaområdet kommer öka då första husraden löses 
in och därmed rivs. Bullerdämpande åtgärder kommer genomföras för att för-
bättra livsmiljön i området. 

6.6.4 Farligt gods 

Då både riksvägen och järnvägen går parallellt med bostadsområdet finns en 
risk för olyckor med farligt gods, främst med tanke på utfarterna från lokalga-
torna. Det korta avståndet mellan villorna och riksväg och järnväg medför en 
hög skaderisk. 

Utfarterna från lokalgatorna kommer att stängas. Husraden närmast riksvägen 
kommer lösas in och rivas och avståndet från riksvägen till villaområdet kom-
mer därmed att öka. Mellan husen och riksvägen kommer dessutom en buller-
vall att anläggas. Risken för eventuella olyckor med farligt gods kommer då att 
minska i och med att utfarterna stängs. Skaderisken kommer dessutom bli lägre 
inom bostadsområdet då närmaste husraden kommer ligga längre bort och 
dessutom vara separerade från farligt gods-lederna med både bullervall och bul-
lerplank.  

6.6.5 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänstens utryckningsfordon kan vara på plats inom tio minuter vid 
olycka. 

6.7 Teknisk försörjning 

6.7.1 Dagvatten 

Mängden asfalterad yta kommer att öka något i och med den nya lokalgatan. 
Ökning är så pass liten att mängden dagvatten inte kommer att öka på grund av 
asfalterad yta.  

Däremot kommer en bullervall anläggas i närheten av bebyggda fastigheter, vil-
ket kan öka risken för att till exempel dagvatten och smältvatten rinner in på de 
fastigheter som ligger på ovansidan om bullervallen. Något sorts dräneringssy-
stem bör anläggas för att förhindra detta. Dräneringssystemet kan till exempel 
vara ett öppet eller stängt dike med grovt material.  

6.7.2 El 

För belysning längs den nya lokalgatan behövs el, vilket det finns bra förutsätt-
ningar för i och med att området redan är exploaterat. 

6.7.3 Bredband 

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

GC-vägen som idag går längs riksvägen kommer att tas bort. Istället förläggs en 
lokalgata längre in från riksvägen. På lokalgatan kommer det inte vara en sepa-
rering mellan oskyddade trafikanter och motortrafikanter. Mängden motortrafi-
kanter antas kommer vara så pass liten att trafiksäkerheten för barn kommer att 
bli bättre i och med att avståndet till den tungt trafikerade riksvägen ökas.  

6.9 Konsekvenser av planens genomförande 

Bullersituationen kommer att förbättras för de boende i området. Husraden 
närmast riksvägen kommer lösas att in för att möjliggöra för detaljplanen och 
dess syfte. 

Utfarterna från lokalgatorna till riksvägen kommer stängas av för att förbättra 
den osäkra trafiksituationen som råder i och med många bilar som kör in och ut 
på riksvägen via lokalgatorna. 

7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet omfattar de kommunägda fastigheterna Ludvika 6:1, Verkmäs-
taren 8, samt de privatägda fastigheterna Ingenjören 5,6,7 och 8, Verkmästaren 
9,10 och 11 samt Förmannen 8,9 och 10.   

7.2 Fastighetsbildning 

För att genomföra detaljplanen kommer det krävas total samt delvis markinlö-
sen av privatägda fastigheter för den mark som anges som allmän plats. Kom-
munen svarar för att marken löses in.  

Den mark som i detaljplanen är utlagd som allmän plats bör ingå i Ludvika 6:1. 
Detta innebär att de åtta fastigheterna Ingenjören 5,6,7 8, samt Verkmästaren 
9,10,11 i en fastighetsreglering överförs i sin helhet till Ludvika 6:1.  

Till Ludvika 6:1 regleras även 50 kvadratmeter från Förmannen 8, 115 kvadrat-
meter från Förmannen 9 och 124 kvadratmeter från Förmannen 10.   

Kommunen har rätt att lösa in mark som i detaljplan är planlagt som allmän 
plats. Fastighetsägarna ersätts enligt expropriationslagens ersättningsregler.  

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från sakä-
gare.  

7.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Dessa fastighetsplaner upphävs i sin helhet när detaljplanen vinner laga kraft10: 

1. Tomtindelningsbestämmelser för fastigheterna Förmannen 8, 
9 och 10 – Förmannen, aktnummer: 2085K-A265. 

                                                 

10 Plan- och bygglagens övergångsbestämmelser punkt 9 
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2. Tomtindelningsbestämmelser för fastigheterna Ingenjören 4, 5, 
6, 7, 8 och 9 – Ingenjören, aktnummer: 2085K-A221. 

3. Tomtindelningsbestämmelserna för fastigheterna Verkmäs-
taren 7, 8, 9, 10, 11 och 12 – Verkmästaren, aktnummer 
2085K-A222. 

8 Genomförandefrågor 

8.1 Allmän platsmark 

Anläggandet av allmän platsmark enligt detaljplanen är en del i projektet Ge-
nomfart Ludvika. Utfarterna mot riksväg 50 från Mårdstigen, Lostigen och 
Björnstigen stängs och en ny lokalgata anläggs mellan Rasfallsgatan och Björn-
stigen.  

Bullervall och bullerplank ligger utanför vägområde i Trafikverkets vägplan, vil-
ket innebär att denna anordning kommer tillfalla kommunen. Detta gäller även 
gatan lokalgatan 

Utöver detta ska parkmark anläggas.   

9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med ett samordnat förfarande. 

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

9.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 

För denna plan föreslås en genomförandetid av tio (10) år. 

10 Ekonomiska frågor 

Detaljplanen kommer innebära kostnader för iordningställande av allmänna 
platser, kostnader för markinlösen, fastighetsbildningskostnader samt plankost-
nader. Då detaljplanen är en del i projektet Genomfart Ludvika regleras kostna-
derna i ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Ludvika kommun. 

De åtgärder som ligger utanför Trafikverkets vägområde blir kommunens an-
svar och därmed även kostnad. Detta innefattar gatan mellan Mårdstigen och 
Rasfallsgatan, vändplatserna samt bullerplank. Även en del av anläggandet av 
parkmarken.  
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11 Tidplan 

Antagande – december 2017 

Laga kraft – januari 2018 

12 Medverkande tjänstemän 

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

 

 

Louise Nordström  Joel Lidholm 
planeringschef  samhällsplanerare – handläggare 
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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

Anlagd park

PARK

Gång- och cykelväg

GÅNG CYKEL

SKYDD MOT STÖRNINGAR

Bullervall skall anordnas till en höjd enligt

planbeskrivningen

vall

Bullerplank skall anordnas till en höjd och placering enligt

planbeskrivningen

plank

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

9

LUDVIKA

100 m40

Skala

100 20 30 50

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

del av Ludvika 6:1 med flera

"Genomfart: Valhallarakan"

Ludvika kommun                      samordnat förfarande

Louise Nordström

planeringschef

Upprättad i juni 2017

Joel Lidholm

Samhällsplanerare

Reviderad i september 2017

Antagandehandling

Godkännande

SBN

Antagande

KF

Laga kraft

Diarienummer: SBN 2016/57

Till planen hör:

Planbeskrivning

Granskningsredogörelse

Fastighetsförteckning

PLANKARTA
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för del av Ingenjören 8 med flera ”Genomfart: Valhallarakan” 
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1. Granskningens bedrivande 

Den 29 april 2015, § 45 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 

planeringsenheten i uppdrag att genomföra erforderlig granskning. 

Granskningen genomfördes under tiden 27 februari till och med den 27 mars 

2017. Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala 

nämnder med flera gavs då ytterligare ett tillfälle att yttra sig över den nya 

detaljplanen. 

Granskningen har kungjorts i lokalpressen och på kommunens anslagstavla. 

Granskningshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt 

planeringsenhetens sändlista och fastighetsförteckning. Detaljplanen har även 

varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet www.ludvika.se/planer, i 

Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i Ludvika Folkets hus- 

12 yttranden har inkommit, varav tre efter granskningstidens slut. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Yttranden har avgivits enligt följande: Av inkomna 12 yttranden var sex med 

synpunkter och sex utan erinran.  

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Länsstyrelsen Dalarna   G6  X 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl    

Kommunstyrelsens arbetsutskott  G10 X  

Myndighetsnämnden miljö och bygg  G8  X 

Kultur- och fritidsnämnden  G3 X  

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende inom planområdet 

   

Privatperson 1 G7  X 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende i fastigheter gränsande till planområdet  

   

-    

Intresseföreningar och sammanslutningar    

Ludvika hyresgästförening G12 X  

Övriga privatpersoner    

Privatperson 2 G9  X 

Övriga     
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Bergsstaten  G1 X  

Trafikverket Region Mitt G2  X 

Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna G4 X  

Lantmäteriet G5 X  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) G11  X 

3. Sammanfattning av inkomna yttranden med  

planeringsenheten kommentarer 

G1 Bergsstaten 

Inkommet yttrande den 1 mars 2017 

Av att döma på kartan finns det inget tillstånd enligt minerallagen (1991:45). 

Bergsstaten har därför inget att erinra.  

Planeringsenhetens kommentarer 

Kommunen noterar yttrandet. Det finns en tillhörande karta till yttrandet som 

bekräftar att det inte finns något tillstånd enligt minerallagen inom planområdet. 

G2 Trafikverket Region Mitt 

Inkommet yttrande den 2 mars 2017 

När väg 50 byggs om kommer anslutningar till vägen att stängas. Pga 

höjdskillnader öster om planområdet ska det tillåtas biltrafik på den nya 

kombinerade lokalgatan och GC-vägen tre månader om året för de närmast 

boende. I plankartan bör det därför vara ”gata” och inte ”gång cykel” ända från 

Rasfallsgatan till Lostigen. 

Planeringsenhetens kommentarer 

Detta var under utredning när yttrandet kom in. Nu har det bestämts att det 

kommer vara lokalgata längs hela sträckan Rasfallsgatan - Björnstigen. 

Planhandlingarna revideras därför. Gällande om biltrafik endast kommer tillåtas 

under tre månader om året är det inget som styrs i detaljplan, detta bestäms via 

lokala trafikföreskrifter. 

G3 Kultur- och fritidsnämnden 

Inkommet yttrande den 6 mars 2017 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

G4 Polismyndigheten Dalarna – Västra Dalarna 

Inkommet yttrande den 20 mars 2017 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna och har inget att erinra. 

G5 Lantmäteriet 

Inkommet yttrande den 22 mars 2017 
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Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade februari 

2017) har inga synpunkter noterats. 

G6 Länsstyrelsen Dalarna 

Inkommet yttrande den 23 mars 2017 

1. Frågor som kan leda till att denna plan överprövas enligt PBL 11:10: 

Eftersom planbestämmelserna om skydd mot störningar hänvisar till 

planbeskrivningen, ska denna tydlig redogöra för utformning av 

bullervall och bullerplank, d v s minsta sträcka som de kommer att 

byggas, vilken bredd och höjd de kommer ha, samt vilken bullernivå 

som uppnås där byggrätten för bostadshus inom de fastigheter, som 

inte blir inlösta. 

2. Övrigt att beakta: Planen innebär att sju bostadshus kommer att rivas. 

Varken området eller byggnaderna är speciellt utpekade ur 

kulturmiljösynpunkt, men byggnaderna är tillkomna under 1900-talets 

första hälft, och har, som alla hus, ett visst kulturhistoriskt värde och 

berättar en del av Ludvikas historia. Länsstyrelsen rekommenderar 

därför att en fotodokumentation genomförs innan husen rivs. 

3. Övrigt att beakta: Plan innehåller fastighetsbestämmelser, med 

innebörden att gamla fastighetsplaner upphävs ”i sin helhet”. För 

planområdet behövs ingen sådan bestämmelse, då 

fastighetsindelningsbestämmelser, i likhet med alla andra 

planbestämmelser i underliggande detaljplan, upphävs automatiskt då en 

ny detaljplan vinner laga kraft. Utanför planområdet kan inga 

bestämmelser upphävas genom en planbestämmelse. Om detta är 

avsikten, behöver planområdet kompletteras med ett område för 

ändring av detaljplan.  

4. Övrigt att beakta: Planbeskrivningen innehåller under vissa rubriker 

endast direkta citat ur lagen. Detta har ingen verkan. Planbeskrivningen 

bör istället ange vad dessa lagparagrafer innebär i praktiken på den 

aktuella platsen. 

5. Övrigt att beakta: Orienteringen skulle underlättas om gatunamn angavs 

på plankartan. 

6. Övrigt att beakta: Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar: Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Planbeskrivning kompletteras med uppgifter enligt synpunkt. 

3. Kommunen tar bort planbestämmelsen. 

4. Planbeskrivning kompletteras. 

5. Plankarta kompletteras med gatunamn. 
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G7 Privatperson 1, Ingenjören 9 

Inkommet yttrande den 23 mars 2017 

1. I vilket skede kommer bullervallen och bullerplank anläggas? Vi kräver 

att bullervall och bullerplank anläggs direkt efter att husen efter 

Valhallavägen rivits på grund av ökat buller! 

2. Vem ska bekosta dräneringssystem på min tomt då bullervallen kommer 

öka vattenmängden på tomten vid nederbörd? Vi kräver kostnadsfri 

åtgärd för detta! 

3. Vi vill veta mer specifikt vilka åtgärder som kommer utföras angående 

bulleråtgärder, fasadåtgärder och åtgärder för skyddad uteplats? 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. De åtgärder som ska göras är tänkt att genomföras under samma 

entreprenaduppdrag. Däremot går det inte att redan nu svara på exakt 

när de olika delarna i entreprenaduppdraget kommer att genomföras. 

2. För att förhindra att vattenmängden på er tomt ökar så ska något sorts 

dräneringssystem anläggas vid bullervallen på allmän platsmark. Till 

exempel ett öppet eller ett stängt dike med grovt material. Åtgärden 

bekostas av exploatören. 

3. De åtgärder som nämns i synpunkten är åtgärder som genomförs av 

Trafikverket, därav ber kommunen den yttrande att vända sig till 

Trafikverket för svar på dessa frågor.  

G8 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Inkommet yttrande den 27 mars 2017 

Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutar att tillstyrka planförslaget. 

Emellertid så bör lokalgatan förlängas till Lostigen eftersom denna är så brant 

att problem kan uppstå vintertid. 

Planeringsenhetens kommentarer 

Förlängning av lokalgatan var under utredning då yttrandet inkom. Nu är det 

beslutat att lokalgatan kommer att förlängas och anläggas mellan Rasfallsgatan 

och Björnstigen. 

G9 Privatperson 2, Sliparen 7 

Inkommet yttrande den 27 mars 2017 

1. Jag vill som boende på Grottvägen lämna ett yttrande angående 

planärendet Genomfart: Valhallarakan. 

Jag är i huvudsak positiv till förslaget när det gäller genomfarten. Jag 

delar dock inte bedömningen att det inte behövs någon utredning om 

eventuell påverkan på Grottvägen. I planbeskrivningen beskrivs 

påverkan på Grottvägen som försumbar då ökningen av trafiken på 

vägen ses som marginell. Antalet resor beräknas som mest öka med 300 

eller med som mest 30 fordon/timme. Man verkar dock inte ha tagit 
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hänsyn till hur den befintliga trafiken på Grottvägen kan komma att 

förändras. 

Idag finns tre utfarter på Valhallarakan från Grottvägen mellan 

Magnetbacken och Ludvika gård. I planbeskrivningen står att Tallstigen 

är en lämplig utfart men det kan jag inte alls hålla med om. Tallstigen är 

smal, brant och har åtminstone ibland haft fartnedsättande 

blomlådechikan. Den naturliga utfarten från Ludvika gård är enligt min 

mening istället Hällvägen. 

2. De boende ovanför Grottvägen (ljus grön färg i bifogad skiss) åker 

redan idag på Grottvägen, eller korsar Grottvägen för att åka ned 

Björnstigen, Rasfallsgatan samt, i mindre utsträckning, Lostigen till 

riksvägen. Denna befintliga trafik kommer med stängningen av dessa 

utfarter att tvingas välja en annan väg och då man ofta reser norrut, mot 

Ludvika centrum, kommer en stor del av denna trafik att välja utfarten 

Magnetbacken eller Furuhällsgatan. Gemensamt är att trafiken då 

kommer att passera korsningen Grottvägen – Magnetbacken. 

 

Bifogad skiss 

Detta är en korsning där det flera gånger skett olyckor, väjningsplikt 

följs inte alltid och det är dålig sikt som delvis beror på hur bilar 

parkeras på Magnetbacken och delvis beror på snöröjningen vintertid. 

Med tanke på hur brant backen är, och att det ofta står bilar parkerade 

längs vägen, är sikt nedåt så dålig att en förare som åker bil söderut på 

Grottvägen inte ser ifall det kommer någon bil nedifrån på riksvägen 

förrän den egna bilen är mitt i korsningen.  

3. Problemet med denna korsning finns redan idag men det kommer 

sannolikt att förvärras med ökande trafik i korsningen. Detta problem 

behöver utredas. Några möjliga lösningar är att endera ha kvar någon av 
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utfarterna mot riksvägen eller att göra en förändring av korsningen 

Grottvägen – Magnetbacken så att risken för olyckor minskar. 

Planeringsenhetens kommentarer 

1. Utredning av påverkan på Grottvägen har genomförts och påverkan 

anses ej vara utav stor karaktär. Att öppna Hällvägen för anslutning ut 

till riksvägen är inget alternativ då fler utfarter mot riksvägen ger en 

större trafikfara. Det bästa alternativet är möjligen via Lärkvägen istället. 

Detta ändras i planbeskrivningen. 

2. Enligt den trafikanalys som nämns i planbeskrivningen har 

Magnetbacken ett dygnsflöde på ca 1200 fordon och har ett timflöde 

under den dimensionerade tiden (16.00-17.00, 2016-06-10) 120 fordon. 

Även om en viss ökning kommer att ske så visar den kapacitetsanalys 

(PM Trafikanalys – Kapacitetsanalys med CAPCAL – Sweco, 2015-08-

26) som tagits fram  att utformningen av korsningen väg 50 – 

Magnebacken kommer att klara av framtida trafikmängderna med 

marginal. Det går inte med säkerhet att säga vilken väg trafiken kommer 

att nyttja men generellt brukar det ske en någorlunda jämn fördelning 

mellan de olika alternativ som finns. Enligt tillgänglig data från Strada 

(Strada är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom 

hela vägtransportsystemet.) för de senaste tio åren har ingen olycka med 

motorfordon inblandade skett i korsningen Grottvägen – 

Magnetbacken. 

3. Att ha kvar någon av utfarterna mot riksvägen är inte ett alternativ på 

grund av det ej anses trafiksäkert. En förändring av korsningen 

Grottvägen – Magnetbacken är ej aktuellt i samband med 

genomfartsprojektet och denna detaljplan. Dock noterar kommunen 

synpunkten och om det visar sig att det skulle ske flera olyckor 

framöver i den korsningen så kan det bli aktuellt med en förändring.  

G10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Inkommet yttrande den 29 mars 2017 (sent inkommet) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

G11 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Inkommet yttrande den 29 mars 2017 (sent inkommet) 

1. Skanova har markförlagda kablar i området och önskar behålla befintligt 

nät som passerar i området. Om undanflyttningsåtgärder krävs 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 

den. För övrigt har vi inget emot detaljplanen. 

2. Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i det nya planarbetet, det vill 

säga när planarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i 

planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen 

som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare 

planprocess. 
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Planeringsenhetens kommentarer 

1. Om ledningar och kablar behöver flyttas ska kostnaden fördelas enligt 

det markavtal som finns mellan Skanova (Telia) och Ludvika kommun. 

2. Planen ingår i genomfartsprojektet. Inför det samordnade samrådet 

med Trafikverket tog Trafikverket kontakt med Skanova för 

information om befintliga ledningar i planområdet. 

G12 Ludvika hyresgästförening 

Inkommet yttrande den 10 april 2017 (sent inkommet) 

Vi tackar för möjligheten att yttra oss. Men avstår så vänligt denna gång. 

4. Övrigt 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande. Kommunen har 

därför inte haft ett eget samråd utan har haft ett samordnat samråd tillsammans 

med Trafikverket. Granskningen har dock genomförts på egen hand. 

5. Tidplan 

Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige under oktober månad 

2017. 

6. Slutsats 

Ett par synpunkter har lett till förändringar i detaljplanen. Nedan följer exempel 

på synpunkter från granskningsskedet, som inte är tillgodosedda: 

 Skanova förutsätter att den part som initierar åtgärden att flytta 

ledningar även bekostar åtgärden. 

Planeringsenhetens kommentar 

Om ledningar och kablar behöver flyttas ska kostnaden fördelas enligt 

det markavtal som finns mellan Skanova och Ludvika kommun.  

 Ha kvar någon av utfarterna från lokalgatorna mot riksvägen. 

Planeringsenhetens kommentar 

Att ha kvar någon av utfarterna är ej aktuellt då det är så pass 

trafikfarligt att de inte går att behålla. 

7. Medverkande tjänstemän 

Louise Nordström 

Planeringschef 

Joel Lidholm 

Planingenjör 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2017-10-30
Diarienummer

KS  2017/507

Kommunstyrelsen
Jessica Hedlund, 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Ert datum Er referens

Kommunfullmäktige

Arvode räddningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvodet till ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i räddningsnämnden Ludvika enligt 
följande; 

Ordförande 10 57 498 x
1:e vice ordförande 2 11 500

Räddningsnämnd

2:e vice ordförande 4,5 25 874

Sammanfattning
Ludvika kommun kommer att från årsskiftet driva en egen räddningsnämnd. 
Ljusnarsbergs kommun kommer av allt att döma att lämna den gemensamma 
nämnden för att ansluta till Nerikes Brandkår. Därmed behöver nya 
arvodesbestämmelser antas för den nya nämnden.  Det är fortfarande oklart om 
den nya nämnden kommer att bestå av 5 eller 7 ledamöter, samt vad den nya 
nämndens namn kommer att bli.  Arvodesreglementet föreslås ändras enligt 
följande:  Följande stycke stryks i bilaga 1   

Räddningsnämnd Ordförande 10 57 498 x

Följande stycke ersätter ovanstående: 

Ordförande 10 57 498 x
1:e vice ordförande 2 11 500

Räddningsnämnd

2:e vice ordförande 4,5 25 874
x) har inte rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande enligt 2 § och § 10 
inom den nämnd vederbörande tillhör. Dock ska restidsarvode utgå till den 
som är berättigad. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun kommer att från årsskiftet driva en egen räddningsnämnd. 
Ljusnarsbergs kommun kommer av allt att döma att lämna den gemensamma 
nämnden för att ansluta till Nerikes Brandkår. Därmed behöver nya 
arvodesbestämmelser antas för den nya nämnden.  Det är fortfarande oklart om 
den nya nämnden kommer att bestå av 5 eller 7 ledamöter, samt vad den nya 
nämndens namn kommer att bli.  Arvodesreglementet föreslås ändras enligt 
följande:  Följande stycke stryks i bilaga 1   

Räddningsnämnd Ordförande 10 57 498 x
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Följande stycke ersätter ovanstående: 

Ordförande 10 57 498 x
1:e vice ordförande 2 11 500

Räddningsnämnd

2:e vice ordförande 4,5 25 874
x) har inte rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande enligt 2 § och § 10 
inom den nämnd vederbörande tillhör. Dock ska restidsarvode utgå till den 
som är berättigad. 

Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Utredare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Räddningsnämnden
Arvodesutskottets sekreterare
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
Akten
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2017-09-19
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KS 2017/258-29

Kanslienheten
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se

Ert datum Er referens
SBN 2016/376-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tillfälliga bostäder – redovisning av uppdrag

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

för kompletterande utredning inför beslut om tillfälliga bostäder. 
Underlaget ska tas fram i samråd med LudvikaHem AB och LKFAB.

2. Kommunstyrelsen vill ha beslutsunderlaget senast 31 december 2017. 

 Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om Ludvika kommun ska bygga 60 
tillfälliga bostäder. Samhällsbyggnadsnämndens redovisning, som ska ligga till 
grund för beslutet, väcker fortfarande många frågor och det saknas ett 
ställningstagande från nämnden var dessa bostäder ska byggas och om det är 
frågan om modulhus eller ombyggnation av befintliga fastigheter. Nämnden 
bör komma med ett förslag på en helhetslösning. 

Kommunchefens stab kan utifrån befintligt underlag inte ge en 
rekommendation till fullmäktige om att låta LudvikaHem bygga 60 tillfälliga 
bostäder, då frågeställningarna som beskrivs i ärendet inte är besvarade. 
Kommunchefens stab ser att samhällsbyggnadsnämnden och LudvikaHem AB 
/LKFAB behöver ha tid för en dialog, där man tillsammans presenterar en 
helhetslösning som svarar på frågorna ovan och även tar hänsyn till gällande 
styrdokument och pågående detaljplaneändringar. 

Därför rekommenderar kommunstyrelsens stab kommunstyrelsens 
arbetsutskott att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
kompletterande uppgifter. I det underlag som kommer upp till fullmäktige ska 
en helhetslösning inklusive kostnadskalkyl presenteras. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2017, § 129 samhällsbyggnadsnämnden och 
LudvikaHem och LKFAB i uppdrag att ta fram ett underlag var kommunen 
kan bygga tillfälliga bostäder och hur många som behövs. Underlaget skulle 
innehålla en kostnadskalkyl och fungera som underlag för kommunfullmäktige 
att ta ställning till huruvida kommunen ska bygga tillfälliga bostäder eller inte. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt möte den 29 augusti 2017, § 103 
redovisat uppdraget och föreslår kommunfullmäktige att besluta ge 
LudvikaHem i uppdrag att bygga 60 tillfälliga bostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på både nybyggnation av modulhus 
och ombyggnation av befintliga lokaler. För att ett område ska bli aktuellt 
förutsätts att det är någorlunda nära kollektivtrafik och service, likaså att det 
finns både el och vatten framdraget. I första hand kan rivningsfastigheter 
användas.

Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framkommer att områden 
som är aktuella att bebygga i första hand är Snöåvägen/Knutsboleden, 
Öraberget i Grängesberg, Håksberg, Magneten och Knutsbo. Även 
ombyggnation av Brunnsvik och av gruvkontoret i Grängesberg pekas ut som 
alternativa befintliga fastigheter som kan byggas om till tillfälliga bostäder. 

För Magneten och på delar av Knutsbo finns det antagna detaljplaner, vilket 
gör att Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) modulhus skulle vara 
tänkbara på området och skulle kunna ges permanent bygglov. 

Av kostnadskalkylen framgår att upphandlingscentret för närvarande 
upphandlar moduler för tillfälligt boende, varmed prisinformation från de 
företag som tillhandahåller modulerna inte ficks i samband med utredningen. 

SKL:s modellhus kostar mellan 17 210 kr/BOA (boareal = den yta som är 
användbar till boende) och 21 824 kr/BOA. Dessa bostäder är permanenta, 
men med ett lägre pris och kortare byggtid (5-11 månader) jämfört med ett 
genomsnittligt hus. SKL:s modulhus kan vara aktuella på platser med 
permanenta bygglov. 

Ombyggnation av Brunnsviks 26 befintliga lägenheter utifrån dagens byggregler 
förutsätter en investering om 22,2 mkr och färdigställs då till 1 juni 2019. 
Ombyggnation av de sex våningarna på Grängesbergs gruvkontor till 30 
lägenheter beräknas kosta 36,2 mkr.

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens redovisning
Kommunstyrelsen lämnade tillbaka frågan om tillfälliga bostäder till 
samhällsbyggnadsnämnden i juni i år för att få ett underlag som möjliggör för 
fullmäktige att fatta beslut i frågan kring tillfälliga bostäder. Kommunstyrelsen 
efterlyste bland annat ett underlag för var tillfälliga bostäder kan byggas, hur 
många som behövs och en kostnadskalkyl. Underlaget skulle tas fram i samråd 
med LudvikaHem och LKFAB.

Kommunchefens stab har, utan att ha expertkunskap på området, granskat det 
underlag samhällsbyggnadsnämnden levererat utifrån en generell 
utredarkompetens, och ser att underlaget fortfarande är för otydligt för 
fullmäktige att fatta beslut utifrån. 

Följande frågor vill kommunchefens stab särskilt lyfta upp: 

 Kopplingen till kommunens styrdokument på området saknas, bl.a. 
bostadsförsörjningsprogrammet. Vidare finns ingen koppling till 
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detaljplanen för del av Brunnsvik 1:68, som väntas vinna laga kraft i 
september/oktober 2017. 

 Syftet med att bygga tillfälliga bostäder är till stor del att kunna bygga på 
icke detaljplanerad mark. Är det relevant bygga tillfälliga bostäder i de 
fall detaljplanen tillåter bostäder eller bör kommunen bygga permanenta 
bostäder, då det finns en bostadsbrist och 
bostadsförsörjningsprogrammet pekar på en ökning av invånarantalet 
fram till 2030? Av redovisningen kan man läsa att SKL:s permanenta 
modulhus har en byggnadstid på 5-11 månader, ändå tydliggörs det inte 
i redovisningen huruvida samhällsbyggnadsnämnden vill att kommunen 
bygger denna typ av hus. 

 I redovisningen redovisas kostnader både per boareal och per antal 
lägenheter. För att kunna jämföra de faktiska kostnaderna för 
nybyggnation och ombyggnation vore det bra om kostnaderna anges på 
samma sätt så de blir jämförbara. 

 Ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden över vilka tomter man vill 
bygga på av de föreslagna samt om det handlar om nybyggnation eller 
ombyggnation saknas. Samhällsnämnden bör i samarbete med 
LudvikaHem och LKFAB komma med ett förslag på var de föreslagna 
60 bostäderna ska byggas. Förslaget ska innehålla en kostnadskalkyl, 
information om finansiering och tidsram för projektet (både start och 
sluttid). 

Slutsatser
Det är svårt för kommunchefens stab att utifrån befintligt underlag ge en 
rekommendation till fullmäktige om att låta LudvikaHem bygga 60 tillfälliga 
bostäder, då frågeställningarna ovan är obesvarade. Kommunchefens stab ser 
att samhällsbyggnadsnämnden och LudvikaHem AB /LKFAB behöver ha tid 
för en dialog, där man tillsammans presenterar en helhetslösning som svarar på 
frågorna ovan och även tar hänsyn till gällande styrdokument och pågående 
detaljplaneändringar. 

Därför rekommenderar kommunstyrelsens stab kommunstyrelsens 
arbetsutskott att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
kompletterande uppgifter. I det underlag som kommer upp till fullmäktige ska 
en helhetslösning presenteras. Helhetslösningen ska tas fram i samarbete med 
LudvikaHem och LKFAB.

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare
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Bilagor
1. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 

2017, § 103
2. Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2017
3. LudvikaHem AB och LKFAB:s yttrande från 8 september 2016
4. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 7 juni 2017, § 129

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet
LudvikaHem AB
Ludvika kommunfastigheter AB
Akten
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Datum
2017-08-29

Diarienummer
SBN2016/376-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Lindberg, 0240-86349
anna.lindberg@ludvika.se

Ert datum Er referens
KS2016-366/29

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillfälliga bostäder – redovisning av uppdrag

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ge 
LudvikaHem i uppdrag att bygga 60 tillfälliga bostäder.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden och LudvikaHem/LKFAB har fått i uppdrag att se 
över möjligheterna till tillfälliga bostäder i Ludvika kommun. Uppdraget har 
getts en mycket snäv tidsram vilket omöjliggjort samarbete mellan parterna.

Modulboende, enklare bostäder med permanentstandard och ombyggnation av 
befintliga lokaler har gåtts igenom. De som förväntas bo i dessa bostäder är en 
blandning av olika kategorier människor.

De områden som kan vara aktuella att bebygga i första hand är: 
Snöåbägen/Knutsboleden, Öraberget (Grängesberg), Håksberg, Magneten, 
Knutsbo. LudvikaHem/LKFAB nämner även Brunnsvik, gruvkontoret i 
Grängesberg, tidigare flyktingboenden som alternativ. Med den 
befolkningsökning som Ludvika kommun förväntas ha är 60 tillfälliga bostäder 
lämpligt att bygga, förutom det tillskott på bostäder som kan ske i befintligt 
bestånd.

Beskrivning av ärendet
Sedan en tid råder det bostadsbrist i Ludvika Kommun, därför beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden den 25 maj, 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
ge LudvikaHem/LKFAB i uppdrag att se över möjligheter till tillfälliga 
bostadslösningar inom befintligt bestånd, men också att bygga 40-60 tillfälliga 
bostäder.

LudvikaHem/LKFAB meddelade redan förra året att inom befintligt bestånd 
går det att ordna bostäder i Brunnsvik och fd gruvkontoret i Grängesberg.

Vid kommunstyrelsen den 7 juni 2017 gavs samhällsbyggnadsnämnden 
tillsammans med LudvikaHem/LKFAB i uppdrag att ta fram underlag för var 
tillfälliga bostäder kan byggas och hur många som behöva. Underlaget ska 
innehålla en kostnadskalkyl och ska vara klart till kommunfullmäktige i oktober 
vilket betyder att det behandlas i samhällsbyggnadsnämnden i augusti. De olika 
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semesterperioderna har gjort det omöjligt att samarbeta under den korta tid 
som getts uppdraget. 

Vad är en tillfällig bostad?

En tillfällig bostad kan flyttas från den plats den byggs och ges ett tillfälligt 
bygglov 10, plus ev. 5 år. Den kan byggas på oplanerad mark eller 
detaljplanerad mark som inte anger bostad som ändamål (det ska dock stämma 
överens med ändamålet). Tillfälliga lösningar komma till stånd relativt snabbt.

För vem byggs bostäderna?
Det finns flera olika kategorier som väntar på en bostad; unga som vill flytta 
hemifrån, de som har fått jobb i Ludvika kommun, de som nyligen fått 
uppehållstillstånd, kommunplacerade, familjeombildning m.fl.. En särskild kö 
bör göras för de tillfälliga bostäderna. Målet är att få en permanent bostad 
därför ska den sökande stå kvar i den ordinarie kön när en tillfällig bostad 
tilldelas. Områdena ska bebyggas med varierad storlek på bostäderna och de 
boende ska komma från alla olika kategorier. Hyresnivåerna måste också vara 
på en sådan nivå att hyresgästerna har råd att hyra bostäderna.

Hur många tillfälliga bostäder behövs?
Tidigare har siffran 40-60 lägenheter nämnts. Med den befolkningsökning som 
Ludvika kommun förväntas ha är 60 tillfälliga bostäder lämpligt att bygga, 
förutom det tillskott på bostäder som kan ske i befintligt bestånd.

De hotell och vandrarhem som finns i Ludvika kommun är mer eller mindre 
fullbelagda idag med personer som skulle kunna ha ett eget boende. De närmsta 
åren beräknas 200-300 nyanlända bli kommunplacerade i kommunen, plus de 
som flyttar hit på egen hand. Det finns (alltför) många som väljer att pendla in 
till Ludvika då de inte får bostad i kommunen. De som skulle vilja flytta 
hemifrån, men som inte kan göra det då de inte hittar en lämplig bostad att 
flytta till.

Var kan tillfälliga bostäder byggas?
Tillfälliga bostäder bör byggas på flera ställen. De områden vi tittat på ska ha 
någorlunda nära till kollektivtrafik och service, då flera av nämnda kategorierna 
kan förutsättas inte ha egen bil. I första hand kan rivningsfastigheter användas, 
då det där finna både VA och el framdragen och marken är mer eller mindre 
färdig att bebyggas. De områden som är mest intressanta är: 

- korsningen Snöåvägen/Knutsboleden där kommunen äger två 
fastigheter där det kan byggas ca 20 moduler, troligen något mindre, 
fördelat på två våningar och på den andra fastigheten kan eventuellt det 
dubbla rymmas, dessa fördelas sedan på 1:or, 2:or och 3:or.

- Öraberget i Grängesberg har inte beräknats med bör kunna rymma 
minst lika mycket om inte mer då det där har stått flerfamiljsbostad.

- Området ovanför skolan i Håksberg, men troligen ligger rester av 
grunden kvar i marken. 
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Andra områden som kan bebyggas i dagsläget är t.ex. Magneten och delar av 
Knutsbo. Här finns antagna detaljplaner, vilket gör att SKLs modulhus skulle 
vara tänkbara här och då ges permanent bygglov.

LudvikaHem/LKFAB nämner ombyggnation av Brunnsvik, gruvkontoret i 
Grängesberg, tidigare flyktingboenden och inhyrning av moduler som 
alternativ.

Karta --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1

Kostnadskalkyl
Rivningstomter med moduler
En upphandling om tillfälliga bostäder sker just nu hos upphandlingscenter, 
vilket gör det svårt att få fram prisuppgifter av de företag som deltar i 
upphandlingen.

Platser med permanenta bygglov med ”SKLs modulhus”
SKL har idag ramavtal på bostäder byggt av moduler, där kommuner kan göra 
avrop. Dessa bostäder är permanenta, men med ett lägre pris och kortare 
byggtid, 5-11 månader, jämfört med ett genomsnittligt hus.

http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/fastighet-och-
tillhorande-tjanster/bostadshus-2016/ (2017-08-25)

Priser för tvåvåningshus, minst 30 lägenheter. Priset är per BOA = Boarea (den 
yta som är användbar till boende).

Hjältevadshus/Hultfredshus 17 210 kr/BOA. 

BoKlok 18 475 kr/BOA.

NCC 21 824 kr/BOA

Brunnsvik
Om de 26 befintliga lägenheterna i Brunnsvik om 1-4 rok behöver byggas om 
enligt dagens byggregler med nya bygglov, energikrav, tillgänglighetskrav osv, så 
förutsätter det en investering om 22,2 mkr och färdigställs då till 2019-06-01. 

Grängesbergs gruvkontor
Sex våningar kan inrymma minst fem lägenheter per plan med bef hiss. 
Ombyggnadskostnad för 30 lgh (1-3 rok = sammanlagt 2010 kvm) är beräknad 
till 36,2 mkr. 

Fd asylboenden
Inget av asylboendena var i kommunal regi, därför äger kommunen inte frågan.

Hur har andra kommuner gjort?
 Stockholm www.jagvillhabostad.nu och www.svenskabostäder.se = 

www.snabbahus.nu bygger i samarbete tillfälliga bostäder på icke 
planerad mark med tillfälligt bygglov. ”Ingen vinstmaskin, men det ger svarta 
siffror” Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.
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 Göteborg I Göteborg planeras att bygga 700 temporära bostäder med 
bygglov på 10+5 år. Fastighetskontoret är hyresvärd. 

 Täby har valt att gå från planerade temporära bostäder till att hyra in sig 
på ett hotell, som tidigare varit Migrationsverkets asylboende. Endast 
för kommunplacerade nyanlända.

 Lund väljer att bygga mindre enheter, 2 x 12 lägenheter, på flera olika 
ställen för de nyanlända.

 Karlstad sprider också sina temporära boenden och väljer platser där 
nödvändig infrastruktur redan är uppbyggd. 

Göran Andersson
Förvaltningschef, 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Lindberg
Samhällsplanerare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
Anna Lindberg
Lokalstrategerna
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Tommy Berglund, 0240-565461
tommy.berglund@ludvika.se 

Kommunstyrelsen

En Väg In - EVI, Återrapport av implementeringsarbete

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av det nya samverkansarbetssättet 
En Väg In,  EVI.

Sammanfattning
En väg in - EVI är en ny samverkansplattform som införts i Ludvika och 
Smedjebacken under 2017. Medverkande samverkansaktörer är Landstinget 
Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de båda kommunerna. EVI  
är ett effektivare sätt att möta invånaren som har behov av samordning där minst 
två aktörer är involverade. Plattformen är direkt tillgänglig för den Ludvika- och 
Smedjebacksbo mellan 16 och 64 år som är i behov av samordning som inte löses i 
ordinarie verksamheter. EVI kortar ledtider till rätt insats och/eller aktivitet för att 
underlätta vägen mot egen och långvarig försörjning. 

Samverkansplattformen EVI har lyckosamt genomfört och verkställt de flesta av de 
uppsatta målen. Det finns även en plan för det kommande året för att säkerställa 
effektiva rutiner och öka kännedomen om EVI. 

Återrapportering
Ludvika- och Smedjebackens kommun inför samordningskonceptet En Väg In -
EVI tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget 
Dalarna. EVI är ett arbetssätt och en modell att effektivare samorganisera 
insatserna för de individer som behöver samordnat stöd. Aktörerna,(som är 
Ludvika och Smedjebackens kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Landstinget Dalarna)har skapat en gemensam arena där man samlar kompetens och 
stöd samt samverkar kring individer som är i behov av samordning från flera 
myndigheter. 

Lokala Samverkansgruppen, LSG har under implementeringsperioden utgjort 
styrgrupp för samverkansplattformen EVI och regelbundet fått rapporteringar 
rörande implementeringsarbetet från processtöd och Arbetsmarknadsenheten, 
AME´s verksamhetschef. AME har huvudmannaskapet för plattformen och 
verksamhetschefen i respektive kommun ansvarar för ledarskapet för teamen samt 
dess optimerings- och utvecklingsbehov.
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Implementeringen av den nya samverkansplattformen EVI har i stort genomförts 
som planerat. Intentionen från Arbetsmarknadsenheten var att den nya 
verksamheten skulle vara i gång i början på oktober 2016. Verksamhets–
omflyttningar och lokalbrist i kommunen gjorde att det inte fanns lokal för 
verksamheten att tillgå förrän i mars 2017 som medfört en viss fördröjning av 
fastställande av rutiner och flöde.

Återrapporterade målsättningar
– En ändamålsenlig lokal för samlokalisering som skapar kontinuitet för hand–
läggarna inom myndigheterna och är den tydliga ”vägen in” för invånaren som är i 
behov av samordnat stöd från flera aktörer.

– Aktörerna har tillsatt fast personal i samverkansplattformen som gör att man 
tillsammans samorganiserar och har myndigheternas samlade regelkompetenser. 
Teamen blir resursexperter som har kännedom om samtliga insatser samt befintliga 
resurser och ”vägar ut mot arbetsmarknaden” i Ludvika och Smedjebacken.

– De fyra aktörerna har efter flera chefsgruppsprocesser klarställt resurser, metod 
och flöde samt upprättat och skrivit under en samverkansöverenskommelse som 
ska uppdateras i januari 2018.

– Samverkansplattformen är direkt tillgänglig för invånaren som är i behov av 
samordnat stöd vilket innebär att individen, som själv vill ha en förändring, direkt 
kan söka sig till EVI utan att behöva remitteras av handläggare.

– Kortade handläggningstider som innebär att individen blir kontaktad inom två 
veckor. Det medför kortare genomloppstider i verksamheterna och sparar resurser. 
Kan jämföras med tidigare beredning av ärenden där hanteringen kunde dra ut på 
tiden i flera månader.

– En tydlig kommunikationsplattform har skapats för att synas och vidmakthålla 
kännedomen om samverkansplattformen. Plattformen har synliggjorts i flera större 
samverkanssammanhang som vid invigning av de nya lokalerna, Finsams 
samverkanskonferenser och frukostmöten samt i medier som Dalarnas Tidning och 
Annonsbladet. Ett framtaget informationsmaterial finns i form av Power Point 
Presentation för alla myndigheterna att tillgå för arbetsplatsträffar, möten och för 
introduktion av ny personal. Information finns också på kommunernas hemsida 
med sökväg EVI samt en tryckt informationsfolder finns att tillgå hos alla aktörer.

– Det kommunala samarbetet mellan Ludvika- och Smedjebackens kommuns 
Arbetsmarknadsenheter har stärkts. Samverkansplattformarna har regelbundna 
möten med erfarenhetsutbyte och optimering av samverkansarbetet liksom ett över 
kommungränsen nyttjande av verksamheternas resurser har inletts.

– Upprättat rutiner som mätverktyg för att få ut kvantifierbar information rörande 
flödet i väntan på införande av ett gemensamt dokumentationshanteringssystem. 
Rutiner för behovsrapportering av samordningsbrister till LSG. Rutiner för giltigt 
samtycke för fyra myndigheter, kartläggning, uppföljning, handlingsplaner och att 
säkerställa att handläggarna kommer ärendeförberedda till konsultationer och 
rådgivning har genomförts. I mitten på november är alla medarbetare i EVI teamet 
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fortbildade i lösningsfokuserat arbetssätt för att ha ett gemensamt förhållningssätt 
och ett gemensamt verktyg. En uppdatering av kommunernas gemensamma 
resurskatalog från 2014 är inom kort klar och kommer finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida.

Ekonomiskt utfall
Uppstartskostnaden för EVI beräknades till en kostnad på 265 000 kronor. 
Arbetsmarknadsenheten har som ensam aktör stått för hela uppstartskostnaderna 
av verksamheten.  De fördyrande omkostnaderna har hanterats i 
Arbetsmarknadsenhetens ordinarie budget. 

Ärendegenomströmning
Alla ärenden som kommer till EVI är multikomplexa och kräver flera myndigheters 
involvering för att slussa individen till rätt aktivitet eller insats. EVI hanterar 
ärenden med fördjupad kartläggning som utmynnar i en planering som individen 
äger. Konsultations och rådgivningsärenden för handläggare som behöver stöd i 
ordinarie verksamheterna för att komma vidare med ett ärende. Alla EVI-ärenden 
följs upp av teamet för att säkerställa att rehabiliteringskedjan följs och att individen 
har rätt insats och aktivitet hos rätt aktör.

EVI i Ludvika har hanterat ärenden från 28 feb 2017 till och med 24 okt 2017
EVI ärenden      23 stycken

Skickade från Försörjningsstöd   21 stycken

Egen remiss    2 stycken

Övriga: Landstinget/Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan   40 stycken

Uppbär försörjningsstöd   38 stycken

Konsultation och rådgivning till handläggare   42 stycken

Språksvag     1 stycken

Individer under 30 år   19 stycken

Totalt hanterade ärenden i En Väg In - EVI   65 stycken

Verksamheten har varit i gång under åtta månader och är att betraktas som 
nystartad vilket gör det svårt att analysera statistiken ovan. Det vi kan se är att den 
konsulterande funktionen kommit igång bra mycket snabbare och med större 
efterfrågan hos aktörerna än väntat. Effektivitet i ordinarie linjerna efter 
konsultationer med EVI har inte följts upp vid detta rapporteringstillfälle. Det vi 
kan se är att aktörerna ej återkommer med ärenden till EVI vilket visar tendenser 
på ett positivt värde för aktörerna i ordinarie verksamhet. 

Slutligen har implementeringsarbetet varit lyckosamt och alla myndigheterna ser att 
samverkansplattformen är ett vinna – vinna koncept. EVI verksamheten har i 
dagsläget nått en mognad och kommer att i nästa utvecklingssteg arbeta med att 
göra plattformen mer känd och etablerad samt arbeta med mera effektiva flöden.
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Jan Lindström
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Tommy Berglund
Arbetsmarknadschef 
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Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se

Kommunfullmäktige

Antagande av riktlinjer för styrdokument i Ludvika 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ”Styrdokument i Ludvika 

kommun”, daterad 2 november 2017. 

2. Riktlinjerna ersätter det tidigare dokumentet Enhetlig terminologi för 
Ludvika kommuns styrdokument, antaget av KF den 29 maj 2008, § 76. 

Sammanfattning
Kommunstyrelsens kansli har sett ett behov av tydliga riktlinjer för kommunens 
styrdokument, eftersom nuvarande terminologi inte följs och upplevs svår. 
Kommunstyrelsens kansli har därför tagit fram riktlinjer för kommunens 
styrdokument. Riktlinjen omfattar inte lagbundna styrdokument, inte heller 
vägledande dokument på verksamhetsnivå. Riktlinjen har sänts till alla 
förvaltningar på remiss. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet i hanteringen av styrdokument 
och göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut. Enligt den 
föreslagna riktlinjen ska Ludvika kommuns styrdokument klassificeras utifrån 
fyra styrdokumentstyper; policy, strategi, riktlinjer och regler. Riktlinjen lyfter 
även upp skrivanvisningar för styrdokument och beskriver hur man ska gå 
tillväga vid framtagandet av styrdokument. Riktlinjen innehåller också 
information om hur styrdokument ska publiceras. 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ludvika kommuns fullmäktige antog en enhetlig terminologi för kommunens 
styrdokument den 29 maj 2008, § 76. Kommunen valde att kategorisera 
styrdokumenten utifrån aktiverande och normerande dokument. Den första 
kategorin stakar fram önskvärda händelser eller situationer som man vill 
åstadkomma genom egna initiativ. I de aktiverande dokumenten är det naturligt 
att ange mål man vill nå. 

Den andra kategorin, normerande styrdokument, kan klargöra kommunens 
förhållningssätt till något eller vara en handbok för hur en tjänst eller service 
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ska utföras. Även dessa dokument kan anses ge uppdrag men inriktar sig på hur 
det utförs i befintlig verksamhet. 

Syftet med dokumentet från 2008 var att förtydliga den roll de olika 
styrdokumenten har. Syftet har dock inte efterlevts, då utformandet med 
normerande och aktiverande styrdokument upplevts svårt och beskrivningen av 
de två olika kategorierna av styrdokument inte varit tillräckligt tydlig för att få 
genomslagskraft. 

Ludvika kommun har många olika typer av styrdokument idag och variationen 
dem emellan är stor. För att underlätta för såväl läsare som skribenter av 
styrdokument behöver kommunen en riktlinje för styrdokument. Riktlinjen ska 
vara enkel att förstå och utgöra ett hjälpmedel vid framtagandet av 
styrdokument. 

Processen
Den nya riktlinjen för styrdokument i Ludvika kommun har arbetats fram på 
stöd- och styrningsförvaltningen av kanslienheten. Förslaget till riktlinje har 
diskuterats vid stöd- och styrningsförvaltningens handläggarmöten och även 
kanslichef och kommunchef har tittat på det. Riktlinjen sändes den 12 
september ut på förvaltningsremiss till övriga förvaltningar i kommunen. 
Remisstiden tog slut den 20 oktober. 

Under remisstiden inkom fem svar från fyra förvaltningar. Majoriteten av 
svaren var positiva till att en ny tydligare riktlinje tas fram. En svarande ville 
behålla nuvarande indelning, en annan önskade sig en indelning i mål- och 
åtgärdsdokument och policy- och regeldokument, men med förändrade 
styrdokumentstyper. Sammantaget kan sägas att fyra av sex förvaltningar är 
positiva till den nya riktlinjen. 

Stöd- och styrningsförvaltningen har beaktat en del av de inkomna 
synpunkterna och gjort en del förändringar i riktlinjen, dock har förvaltningen 
valt att hålla fast vid att frångå tudelningen av styrdokumenten. Detta med 
motiveringen att förvaltningen under många år sett att nuvarande indelning är 
svårförstådd och leder till en stor variation av styrdokument. Det går inte med 
säkerhet att veta vad du som läsare kan förvänta dig av styrdokumenten i dag 
och kommunen har stor variation på sina styrdokument. Utöver det har en 
majoritet av de svarande ställt sig bakom stöd- och styrningsförvaltningen 
förslag till riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun. Se bilaga 2 för en 
sammanställning av inkomna remissvar. 

Riktlinjens omfattning
Av riktlinjen framgår det tydligt att den inte omfattar lagbundna styrdokument, 
inte heller så kallade vägledande styrdokument på verksamhetsnivå. Lagbundna 
styrdokument ska kommunen ha till följd av att det regleras i lagen, sådana 
styrdokument är t.ex. reglementen, budget, mål och vision, detaljplaner och 
avfallsplan. 

Vägledande dokument på verksamhetsnivå är dokument som fungerar styrande 
för verksamheten, men som inte behöver tas politiskt. De svarar på hur-frågan 
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och syftar till att vara hjälpmedel för personalen. Sådana dokument är t.ex. 
handböcker, rutiner och anvisningar för hur olika saker ska skötas. 

De lagbundna styrdokumenten och de vägledande dokumenten på 
verksamhetsnivå är inte bundna av terminologin i denna riktlinje. Denna 
riktlinje omfattar endast kommunens egna styrdokument, och syftar till att göra 
det lättare att följa upp och genomföra politiska beslut. 

Fyra typer av styrdokument och riktlinjens struktur
Enligt förslaget till ny riktlinje för styrdokument i Ludvika kommun ska 
kommunen ha fyra olika typer av styrdokument; policy, strategi, riktlinjer och 
regler. Riktlinjen beskriver de fyra olika styrdokumentstyperna och anger även 
beslutsinstans för dem samt giltighetstid.

Riktlinjen redogör även för de krav som ställs på styrdokumenten och tydliggör 
dokumentägarens och den dokumentansvariges roll. Detta är viktigt för att 
säkerställa att styrdokumenten följs upp och revideras inom utsatt tid. 

Riktlinjen lyfter även upp vad man bör tänka på vid framtagandet av ett 
styrdokument. En av de viktigaste frågorna är huruvida styrdokumentet behövs. 
Är frågan lagstyrd räcker det kanske med en rutin eller en handbok hur Ludvika 
kommun efterföljer lagen. 

Slutligen innehåller riktlinjen en rutin för publiceringen. Kommunens alla 
styrdokument ska publiceras i den kommunala författningssamlingen. 

Att tänka på vid revidering av äldre styrdokument
Äldre styrdokument som antagits innan denna riktlinje träder i kraft ska vid 
revideringen kategoriseras utifrån denna riktlinje. Det betyder att ett 
styrdokument som tidigare till exempel varit en plan, måste blir en riktlinje eller 
en strategi, beroende på vilken dokumenttyp som är lämpligast. 

Styrdokument som är lagbundna och rättsligt bindande, exempelvis föreskrifter 
och vissa taxeuttag hanteras och benämns enligt det som lagen anger. De 
lagbundna styrdokumenten omfattas inte av denna riktlinje. 

Generellt kan sägas att en tidigare plan oftast motsvaras av en riktlinje, ett 
program av en strategi och föreskrifter av regler, men variation kan förekomma. 
Det viktiga är att välja den dokumenttyp som bäst beskriver syftet med 
styrdokumentet. 

En del äldre styrdokument kommer efter revidering inte heller att klassas som 
styrdokument, utan de är vägledande dokument på verksamhetsnivå. Sådana 
styrdokument är till exempel riktlinjer som enbart berör anställda och som 
anger vad som gäller vid exempelvis beställning av terminalglasögon, vid 
tjänsteresor och vid medarbetarsamtal.

Förslag till beslut
Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår fullmäktige att anta riktlinjer för 
styrdokument i Ludvika kommun, daterad 2 november 2017. Denna nya 
riktlinje föreslås även ersätta dokumentet ”Enhetlig terminologi för Ludvika 
kommuns styrdokument”, antaget av KF den 29 maj 2008, § 76.
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Jan Lindström
T.f. förvaltningschef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Riktlinjer ”Styrdokument i Ludvika kommun” daterad 2 november 

2017. 
2. Sammanställning av inkomna remissvar på förslaget till riktlinjer för 

styrdokument i Ludvika kommun, daterad 25 oktober 2017.

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Styrdokument
Akten
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Dokumentnamn
Styrdokument i Ludvika kommun

Dokumenttyp
Riktlinjer

Omfattning
Alla förvaltningar och 
nämnder

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Kanslichef

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
 

Beslutad Bör revideras senast
2021

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Diarienummer
KS 2017/494

Revideringar Vad revideringen avsett
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Styrdokument i Ludvika kommun

1 Inledning
Det finns ett antal lagbundna styrdokument. Kommunallagen 2017:725 lyfter 
bland annat upp att kommunen måste ha en budget, ett program med mål och 
riktlinjer, fullmäktiges arbetsordning och reglementen för nämnder och 
styrelser. 

Utöver detta finns det inom den kommunala verksamheten områden där lagen 
ställer krav på olika typer av styrdokument. Sådana är till exempel avfallsplan, 
detaljplaner, ordningsstadga och översiktsplan. 

Kommunen i egenskap av arbetsgivare behöver även ha vägledande dokument 
som styr arbetet och svarar på hur-frågan. Dessa dokument tas av 
kommunchef, förvaltningschef eller enhetschef, beroende på vilka anställda 
som omfattas av dokumentet. 

Denna riktlinje omfattar inte de lagbundna styrdokumenten, inte heller 
vägledande dokument som styr arbetet. 

Vid sidan av de av lag reglerade styrdokumenten kan kommunen själv utforma 
styrdokument för att förverkliga politiska mål och beslut. För att 
styrdokumentet ska bidra till att nå målen och besluten är det viktigt att 

 de är kända av såväl tjänstemän som politiker,

 de är tillgängliga och enkla att använda i det dagliga arbetet,

 de är lätta att förstå och tolka samt 

 det är tydligt vilket styrdokument som styr vad.

Ludvika kommun har ett stort antal styrdokument. För att förenkla för såväl 
läsare som styrdokumentsskribenter behöver kommunen en tydlig struktur och 
en definition av vad respektive styrdokument står för. Namnet på dokumentet 
ska kunna ange vad du som läsare kan vänta dig av styrdokumentet. 

Alla styrdokument i Ludvika kommun ska klassificeras utifrån de i riktlinjen 
beskrivna styrdokumentstyper. 
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Styrdokument i Ludvika kommun

I tabellen nedan listas de styrande dokumenten i Ludvika kommun. 

Lagbundna 
styrdokument

Kommunala 
styrdokument 
(omfattas av denna 
riktlinje)

Vägledande 
dokument i arbetet

Varför har 
vi dem?

Lagen kräver att 
kommunen har 
dessa 
styrdokument

Syftar till att 
förverkliga politiska 
mål och beslut.

Fungerar som stöd i 
arbetet. Innehåller 
handfasta råd och 
praktiska 
rekommendationer 
och svarar på ”hur-
frågan”.

Vem 
beslutar?

Politisk nivå Politisk nivå Tjänstemannanivå

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

Policy
Strategi
Riktlinjer
Regler

Handböcker, gå för 
dagen-rutiner, 
anvisningar

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

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

3.1 Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka principer 
som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något? 
Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över 
flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter. 

Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitetsprövas 
minst en gång per mandatperiod. 

3.2 Strategi
Strategin pekar ut en eller flera riktningar som är viktiga för verksamheten. 
Strategin ska ge vägledning och hjälpa till med prioriteringar. 

Strategin kan innehålla uppnåbara och mätbara mål, och kompletteras med 
uppdrag. Strategin kan vara övergripande eller områdesspecifik. 
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Styrdokument i Ludvika kommun

Är strategin övergripande fattar kommunstyrelsen beslut om den, är den 
områdesspecifik beslutar ansvarig nämnd. Vid tveksamheter ska 
kommunstyrelsens kansli tillfrågas. Strategin gäller tillsvidare, men ska 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

3.3 Riktlinjer
Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras. En riktlinje 
kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras. 

Riktlinjen kan svara på frågorna vem, när, hur och av vem, men måste inte. Om 
riktlinjen medför kostnader ska riktlinjen även klargöra hur genomförandet 
finansieras. 

Riktlinjen anger lägsta nivå för verksamheten. Den lämnar ett visst utrymme för 
enskilda handläggare att göra egna bedömningar. 

Riktlinjen kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. Den ska 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om riktlinje tas av 
kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.

3.4 Regler 
Regler ska vara konkret utformade och sätta tydliga gränser. De talar om vad 
som är tillåtet eller otillåtet. De kan även innehålla sanktioner. Ord som ”ska”, 
”måste” och ”får inte” är vanligt förekommande. 

Regler kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. De ska 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om regler kan tas av 
fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. 

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssä
tt till något. 
Långsiktig och 
övergripande. 

Kommunfullmäktig
e

Tillsvidar
e

Minst en 
gång per 
mandatperio
d

Strategi Hjälper att 
göra vägval 
och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag.

Kommunstyrelse 
eller respektive 
nämnd

Tillsvidar
e

Minst en 
gång per 
mandatperio
d

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som 
ska göras och 
hur det ska 
göras. 

Kommunstyrelse 
eller respektive 
nämnd

Tillsvidar
e eller 
beslutad 
period

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

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser. 

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd

Tillsvidar
e eller 
beslutad 
period. 

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

4 Skrivanvisningar
Styrdokumenten ska utgå ifrån aktuell mall. Den mall som används för 
styrdokument är mallen som heter ”styrdokument”. Denna mall ska alltid 
användas. 

Följande information ska alltid finnas i ett styrdokument:

 Dokumentnamn: Vad dokumentet heter

 Dokumenttyp: Vilken typ av dokument är det frågan om

 Omfattning: Vem gäller styrdokumentet för 

 Dokumentägare: Den som initierar upprättandet av styrdokumentet och 
ytterst ansvarar för att det implementeras 

 Dokumentansvarig: Den som ansvarar för uppföljning och revidering 
av styrdokumentet

 Publicering: Anger var styrdokumentet publiceras. Styrdokument ska i 
regel publiceras i den kommunala författningssamlingen. Undantagna är 
styrdokument som enbart berör anställda. Dessa ska publiceras på 
kommunens intranät. 

 Beslutad: När antogs styrdokumentet

 Revideras senast: När styrdokumentet senast måste revideras

 Beslutsinstans: Vem fattade beslutet att anta styrdokumentet

 Diarienummer

Dessutom bör följande fylls i om det är aktuellt för styrdokumentet: 

 Författningsstöd: Om det finns stöd i lagen anges vilken lag och 
paragraf styrdokumentet grundar sig på 

 Revideringar och vad revideringen avsett anges också, om det är frågan 
om en revidering. 

4.1 Definition av dokumentägare och dokumentansvarig
I Ludvika kommun skiljer vi på dokumentägare och dokumentansvarig. 
Eftersom det kan vara svårt att veta vad de två olika rollerna innebär beskrivs 
de närmare i denna riktlinje. 

4.1.1 Dokumentägare
Dokumentägare är den som beslutar om att ta initiativ för att upprätta 
styrdokumentet och som ytterst ansvarar för att det implementeras i den 
kommunala verksamheten. 
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En politisk instans kan aldrig vara dokumentägare, utan dokumentägare är alltid 
en tjänstemannafunktion. Observera att dokumentägaren aldrig ska vara en 
namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel förvaltningschef eller 
kommunchef.  

4.1.2 Dokumentansvarig
Dokumentansvarig är den som ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet 
och ser till att styrdokumentet är aktuellt. Dokumentansvarig säkerställer även 
att styrdokumentet inte strider mot eller motverkar andra antagna 
styrdokument. 

Dokumentansvarig är den som initierar en revidering av styrdokumentet  och 
ansvarar för att det görs inom utsatt tid. 

Dokumentansvarig kan göra nödvändiga redaktionella justeringar i dokumentet 
utan att det behöver beslutas på nytt. Om en ändring görs ska 
dokumentansvarig anmäla ändringen som ett meddelande till den instans som 
fattat beslut om styrdokumentet. Dokumentansvarig ser även till att inaktuella 
styrdokument annulleras och avpublicerad genom att be dokumentägaren lyfta 
frågan till behörig instans där beslut om antagande fattats. 

Dokumentansvarig är alltid en tjänsteman. Observera att dokumentansvarig 
aldrig ska vara en namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel en 
enhetschef. 

5 Tillvägagångssätt vid framtagande av 
styrdokument

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

5.2 Samordning med befintliga styrdokument och andra 
vägledande dokument

Kontrollera vilka styrdokument och vägledande dokument som finns i nuläge. 
Behövs det ett nytt styrdokument eller kan frågan lyftas in i ett redan befintligt 
styrdokument? Är även viktigt att gå igenom gällande styrdokument så det 
tänkta styrdokumentet inte strider mot gällande styrdokument. 
Intressekonflikter mellan styrdokument bör inte uppstå. 

Var även uppmärksam på om befintliga styrdokument eller vägledande 
dokument måste revideras eller upphävas till följd av det nya styrdokumentet. 

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

Om ett antagande av styrdokumentet medför kostnader ska det i 
styrdokumentet framgå hur kostnaderna ska finansieras.  

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

6 Publicering
Så snart beslutet om styrdokumentet vunnit laga kraft ska det publiceras i den 
kommunala författningssamlingen. 

Den kommunala författningssamlingen finns på kommunens webbplats och 
styrdokumenten ska publiceras direkt i författningssamlingen. All länkning till 
andra sidor på webben utgår från författningssamlingen. 

Ansvarig för att publicera styrdokumentet är respektive sekreterare i den instans 
som fattat beslut om styrdokumentet. 
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Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se

Sammanställning av inkomna remissvar på förslaget 
till riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun

Stöd- och styrningsförvaltningen har sänt ut förslaget till nya riktlinjer för 
styrdokument i kommunen på förvaltningsremiss. Remisstiden pågick mellan 
12 september och 20 oktober. I samband med remissen skickade stöd- och 
styrningsförvaltningen ut ett önskemål om att en van och en mindre van 
användare av styrdokument skulle titta på riktlinjen. Flertalet förvaltningar har 
beaktat detta önskemål.

Under remisstiden inkom fem svar. Svaren inkom från följande förvaltningar: 
social- och utbildningsförvaltningen, vård- omsorgsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som inkom med två 
svar - ett från miljö- och byggenheten och ett från förvaltningen i övrigt. Stöd- 
och styrningsförvaltningen har inte skickat in ett regelrätt svar under 
remisstiden eftersom förslaget till riktlinje har behandlats i handläggargruppen 
och såväl kommunchef som kanslichef har tittat på det. 

Merparten av de svarande är positiva till förslaget, som innebär att kommunen 
frångår uppdelningen i aktiverande- och normerande styrdokument. En 
svarande vill behålla nuvarande uppdelningen, en annan förvaltning vill ha en 
uppdelning men en förändrad sådan. Stöd- och styrningsförvaltningen är även 
positiv till förändringen, varav två av sex svarande är mer beskrivande. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter och bemötande av dem
Social- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen anser att de fyra 
föreslagna dokumenttyperna är enklare att tolka och förstå för förvaltningens 
medarbetare än den tidigare indelningen i två kategorier. 

Förvaltningen lyfter upp att riktlinjer och regler bör utgå från och hänvisa till en 
policy eller strategi, alternativt ett statligt styrdokument. Förvaltningen anser 
även att dokumentansvarig alltid bör namnges för att motverka att ingen känner 
ansvar för det. 

Stöd- och styrningsförvaltningen svar: Förvaltningens förlag är att 
styrdokumenten ska kunna tas fram oberoende av varandra. Risken är att 
onödiga styrdokument tas fram, bara för att knyta upp en riktlinje till t.ex. en 
policy eller en strategi. Behövs det står det förvaltningarna fritt att ha 
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styrdokument på flera nivåer, men det ska inte vara ett krav. En riktlinje eller en 
regel är inte mindre värd än en policy eller en strategi – det är syftet och 
behovet som ska styra vilken typ av styrdokument man väljer. 

Social- och utbildningsförvaltningen lyfter en viktig fråga i och med önskemålet 
om namngiven dokumentansvarig. Det är viktigt att en namngiven person tar 
på sig ansvaret för styrdokumentet. Stöd- och styrningsförvaltningen vidhåller 
dock att förvaltningarna på själva styrdokumentet ska utse en funktion, 
eftersom denna person kan sluta eller bytas ut under tiden styrdokumentet 
gäller. Det är onödigt att behöva revidera styrdokumentet enbart för att 
dokumentansvarig byts ut. Dock kommer det nya diarie- och 
ärendehanteringssystemet Evolution, som kommunen inför stegvis, att 
underlätta det praktiska arbetet med ansvarsfrågan. I Evolution utses en 
namngiven ansvarsperson för alla ärenden och dokument. Detta gör det enkelt 
att följa egna ärenden och som chef sina medarbetares ärenden. Vidare kommer 
styrdokument att publiceras via Evolution med ett slutdatum, vilket gör att 
kommunen slipper problemet med att föråldrade styrdokument är publicerade 
på webben.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten: Har inga 
synpunkter förutom att det är bra att det klargörs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Förvaltningen föreslår att indelningen i 
normerande och aktiverande dokument bibehålls och att nuvarande riktlinje 
anpassas till nuvarande mall för styrdokument. 

Förvaltningen föreslår även att stöd- och styrningsförvaltningen aktivt jobbar 
med att befintliga styrdokument uppdateras till att anpassas till att antingen vara 
ett normerande eller ett aktiverande styrdokument. Dessutom bör varje 
dokument ha en anpassad detaljeringsnivå, utifrån den nivå i organisationen där 
beslutet tas. 

Vidare har förvaltningar synpunkter på att riktlinjen är för detaljerad och att 
även dokument på verksamhetsnivå är styrdokument och gäller lika mycket 
som ett övergripande styrdokument. 

Stöd- och styrningsförvaltningens svar: Nuvarande indelning i normerande 
och aktiverande styrdokument gäller sedan 2008. Stöd- och 
styrningsförvaltningen ser att terminologin och indelningen inte efterlevs; 
kommunen har stor variation på sina styrdokument och innehållet i 
dokumentet är långt ifrån alltid anpassat till den nivå av styrdokument som 
namnet antyder det borde vara.

Många tjänstemän upplever nuvarande riktlinje svårtolkad och det är för många 
svårt att definiera när ett styrdokument är normerande och när aktiverande. 
Med detta i åtanke har stöd- och styrningsförvaltningen tagit fram en ny 
riktlinje, som för den välinsatte kanske kan upplevas för detaljerad, men som 
för den mindre vana styrdokumentsskribenten ska fungera som stöd i arbetet. 
Även politikerna bör veta vad de kan förvänta sig av de olika typerna av 
styrdokument. 
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Stöd- och styrningsförvaltningen har inför arbetet med att ta fram förslaget på 
ny riktlinje för styrdokument i Ludvika kommun studerat ett antal andra 
kommuners riktlinjer. Många är detaljerade och innehåller den typ av 
information som samhällsbyggnadsförvaltningen opponerar sig mot, dvs. 
detaljer och klargöranden. Även om nuvarande policymall används händer det 
att styrdokumentsförfattaren inte angett den data som efterfrågas på första 
sidan i policymallen, något som kan tolkas som att man har bristfällig kunskap 
om vad som ska skrivas i de olika fälten.

Stöd- och styrningsförvaltningen kan inte, så som 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, axla ansvaret för att uppdatera 
befintliga styrdokument så de passar in i befintlig terminologi. Syftet med 
styrdokumentet måste tydligt framgå då styrdokumentet tas fram och innehållet 
bör överensstämma med vilken typ av styrdokument det handlar om. Däremot 
hjälper stöd- och styrningsförvaltningen gärna tjänstemän på samtliga 
förvaltningar om man på förvaltningarna har funderingar kring 
styrdokumenten. 

Angående ”Dokument på verksamhetsnivå”, som efter remissen döpts om till 
”Vägledande dokument på verksamhetsnivå”, kan sägas att de gäller alla 
anställda som berörs av dokumentet. Stöd- och styrningsförvaltningen har dock 
valt att separera på politiskt tagna styrdokument som är av intresse för 
kommuninvånarna och internt styrande dokument. För att tjänstemän och 
politiker inte ska förväxla dessa två typer av dokument har förvaltningen valt att 
inte kalla dem styrdokument, även om de i praktiken är styrdokument som styr 
verksamheten. Dock ska dessa dokument inte ligga i den kommunala 
författningssamlingen och politikerna ska inte behöva fatta beslut om 
dokument som enbart styr verksamheten internt.  

Kultur- och fritidsförvaltningen: Förvaltningen ställer sig huvudsakligen 
bakom förslaget till riktlinje för styrdokument i Ludvika kommun och anser att 
de fyra typerna av styrdokument som föreslås är tydligare för användarna av de 
styrande dokumenten. Förvaltningen önskar en större tydlighet i termen för 
”dokument på verksamhetsnivå” samt bättre funktionalitet för återsökning och 
uppföljning i kommunens författningssamling, till exempel genom ett 
ledningssystem och system för avvikelsehantering. 

Stöd- och styrningsförvaltningen svar: Rubriken ”dokument på 
verksamhetsnivå” har stöd- och styrningsförvaltningen valt eftersom det finns 
olika typer av dokument som reglerar hur en verksamhet styrs, däribland rutiner 
och råd som kultur- och fritidsförvaltningen lyft upp. Syftet med stycket är att 
skilja på styrdokument som måste tas politiskt  och dokument som behövs för 
att arbetet ska genomföras på ett korrekt och likvärdigt sätt, och som svarar på 
hur-frågan. 

Stöd- och styrningsförvaltningen instämmer i kultur- och fritidsförvaltningens 
kritik angående funktionaliteten för återsökning och uppföljning av de 
kommunala styrdokumenten. Kommunen kommer att lansera ett nytt intranät i 
februari och en ny hemsida sommaren 2018. Tanken är att det ska bli lättare att 
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hitta bland styrdokumenten då. Styrdokumenten kommer även att publiceras 
direkt via Evolution, vilket gör att styrdokument som inte längre är aktuella 
automatiskt avpubliceras då de bör revideras eller upphör att gälla. Någon plan 
på att knyta styrdokumenten till ett ledningssystem eller ett system som 
hanterar avvikelser finns inte i dagsläge. 

Vård- och omsorgsförvaltningen: Förvaltningen vill ha en indelning i mål- 
och åtgärdsdokument och policy- och regeldokument. Förvaltningen föreslår 
vidare att styrdokumentstypen riktlinje bör utgå och ersättas av handlingsplan. 
Vidare efterlyser förvaltningen klargörande tabeller och att riktlinjer och regler 
inte ska kunna tas av förvaltningschef. Förvaltningen är dock positiv till att det 
sker en förändring av nuvarande styrdokument och att riktlinjen ska komma att 
underlätta för de handläggare som ska upprätta styrdokument.

Stöd- och styrningsförvaltningen svar: Förvaltningen har även själv noterat 
att det blir en inkonsekvens i att låta förvaltningschefer besluta om 
styrdokument, varmed riktlinjen är omformulerad så alla styrdokument ska tas 
politiskt. 

Angående synpunkten att dela in styrdokumenten i mål- och åtgärdsdokument 
och policy- och regeldokument, se kommentarer under förvaltningens svar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningen har bemött en del av vård- och omsorgsförvaltningens förslag, 
bl.a. byter man namn på policy-mallen till styrdokument. En del korrigeringar i 
texten har även gjorts utifrån vård- och omsorgsnämndens förslag.

Slutsatser
Stöd- och styrningsförvaltningen har reviderat förslaget till riktlinjer för 
styrdokument i Ludvika kommun något utifrån de synpunkter som inkommit 
under remisstiden. Dock väljer förvaltningen att fortsatt frångå en indelning i 
normerande och aktiverande, alternativt mål- och åtgärdsdokument och policy- 
och regeldokument. Detta eftersom förvaltningen sett under många år att 
indelningen inte fungerar. Det är bättre med färre styrdokument som flertalet 
(både politiker och tjänstemän) vet vad innebär, än att ha många olika typer av 
styrdokument. Flertalet förvaltningar var även för att slopa indelningen. 

Stöd- och styrningsförvaltningen tror att den nya riktlinjen bidrar till större 
tydlighet och en mer konsekvent hantering av kommunens styrdokument. 

 

Mikaela Nordling
Utredare

110



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)
Datum
2017-10-27

Diarienummer
KS 2017/437

Kanslienheten
Mikaela Nordling
mikaela.nordling@ludvika.se

Er referens
SBN 2017/173

Kommunfullmäktige

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra ett 

tematiskt tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden. 

2. Fullmäktige aktualitetsförklarar ÖP2030 i övrigt.

Sammanfattning
En gång per mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet ses över. 
Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över 
aktualiteten i samband med sitt möte den 14 mars 2017, § 59. 
Sammhällsbyggnadsnämnden behandlade aktualitetsförklaringen av 
översiktsplanen på sitt möte den 25 oktober 2017, § 129.

Kommunens förvaltningar har inkommit med synpunkter på översiktsplanens 
aktualitet. I stort kan översiktsplanen anses vara aktuell, dock behöver två 
tilläggsbeslut göras till aktualitetsförklaringen.

 Att kommunen låter göra ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS), eftersom dagens LIS inte räcker vid t.ex. 
bygglovsgivning.

 Att kommunen upphäver riksvägsreservatet då kommunen redan idag 
satsar på en genomfart och mark behövs för bostadsbyggande och 
näringslivsutveckling.

Dessutom föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen Grängesbergs byalag att söka 
planbesked och bekosta en detaljplan för att skydda byggnadernas utseende i 
Källfallet. Grängesbergs byalag har önskat att Ludvika kommun ska ta tillbaka 
beslutet om att häva riksintresset för Källfallet.

Samhällsbyggnadsnämnden har valt att gå vidare med enbart frågan om att göra 
ett tematiskt tillägg till ÖP2030 vad gäller LIS-områden. Riksvägsreservatet har 
nämnden valt att behålla i dagsläge. Frågan om riksvägsreservatet kommer att 
behandlas som ett eget ärende längre fram. 
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Beskrivning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP), 
därför ska ÖP aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod. Det är nu 
fyra år sedan ÖP2030 antogs och därför har kommunstyrelsen på sitt möte den 
14 mars 2017, § 59 givit samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över 
aktualiteten på översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade aktualitetsförklaringen av 
översiktsplanen på sitt möte den 25 oktober 2017, § 129. 

Alla kommunens förvaltningar har fått möjlighet att komma med synpunkter på 
ÖP2030. Framförallt har statistikuppgifter föråldrats, men i stort kan 
översiktsplanen betraktas som aktuell ytterligare en mandatperiod. Dock är det 
några frågor som kommit upp under tiden att ta ställning till; 

 riksintresse för kulturmiljövård i Källfallet,

 LIS-områden,

 riksvägsreservatet genom Ludvika.

Riksintresse för kulturmiljövård i Källfallet 
Grängesbergs Byalag har önskemål om att kommunen ska låta Källfallet kvarstå 
som ett riksintresse för kulturmiljö, för att på så sätt ha ett skydd för området. 
Idag finns riksintresset kvar, riksantikvarieämbetet har inte tagit ställning till 
Ludvika kommuns önskan om upphävande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunens önskan om upphävande 
kan kvarstå. Riksintresset ger inte det skydd som byalaget önskar, vilket en 
detaljplan skulle göra. Förslag till byalaget är då att söka planbesked för 
Källfallet och bekosta en detaljplan för Källfallet.

LIS-områden 
Vid ÖP2030s tillkomst var LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) 
fortfarande mycket nytt och det var tveksamheter hur områdena skulle 
betraktas. Fortfarande skiljer sig bedömningen av LIS mycket mellan landets 
olika länsstyrelser. Det har visat sig, speciellt i bygglovsärenden, att det sätt LIS 
har pekats ut i ÖP2030 inte är tillräckligt, bl.a. anser Länsstyrelsen att Ludvika 
stad ska betraktas som landsbygd. Därför bör ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen angående LIS göras.

Riksvägsreservatet
I och med antagande av ÖP2030 upphävdes den norra delen av 
riksvägsreservatet, dvs. från riksväg 66 och norrut. Den södra delen kvarstår 
som reservat för riksvägen. Ludvika växer både vad gäller befolkning, men även 
vad gäller sysselsättning och verksamheter. Det är ett stort tryck på att hitta nya 
områden både för industri/företag och bostäder i Ludvika stad. En utredning 
(SBN 2016/766) har gjorts om att upphäva delar av reservatet (Snöåvägen-
Högbergsgatan) och bygga bostäder och verksamhetsområden istället. I denna 
utredning beräknas 6-14 hektar (beroende på markläggning och sträckning av 
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kraftledning) kunna användas till bostadsbyggande. Om en genomfartsled skulle 
byggas beräknades den (2007) att kosta 50 miljoner kronor.

Inför den utredningen meddelade Trafikverket att de inte hade någon synpunkt 
på om Ludvika kommun vill upphäva de nu gällande detaljplanerna för 
reservatet. Inför aktualiseringen av översiktsplanen meddelar både Trafikverket 
och Länsstyrelsen att det skulle kunna vara bra att behålla reservatet som en 
reserv. Idag planerar och satsar både Ludvika kommun och staten, genom 
Trafikverket, på en genomfart genom Ludvika. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut i tjänsteskrivelsen är att 
samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 
upphäva riksvägsreservatet. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att behålla 
riksvägsreservatet i ÖP2030 och kommer att behandla frågan som ett eget 
ärende längre fram. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 25 oktober 

2017, § 129
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 18 

september 2017

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Kommunstyrelsen 

 

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se 

över översiktsplanens aktualitet. Uppdraget ska vara slutfört under år 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan. Den är ett 

strategiskt dokument som vägleder hur mark och vatten ska användas samt hur 

bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Frågor som 

översiktsplanen tar upp är bland annat var nya bostads-, verksamhetsområden 

(ex. handel och industri) föreslås ligga i framtiden men även frågor som trafik, 

kultur och natur. Översiktsplanen är vägledande för framtida kommunala beslut 

och vid detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om 

bygglov. 

 

Ludvika kommunfullmäktige antog översiktsplanen år 2013. Planen ska 

aktualitetsförklaras varje mandatperiod, och därför ger kommunstyrelsen i 

uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att se över översiktsplanens aktualitet 

under innevarande år.  

Jan Lindström 

Kommunchef 

Mikaela Nordling 

Utredare 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 

771 30 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-810 26 
Bankgiro 

467-5088 
PlusGiro 

12 45 30-7 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anna Lindberg, 0240-86349 

anna.lindberg@ludvika.se 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1(3) 

Datum 

2017-01-13 
 

      

 

 
 

 

 

 Planberedningens ledamöter 

 

Planberedningen 

Datum 2017-01-12 

Tid 09.15-12.20 

Plats Höken. Vån 3, Folkets Hus 

Deltagare HåGe Persson 

Ingvar Henriksson 

Jim Gavelin 

Lars Handegaard 

Leif Pettersson 

Åsa Wikberg 

Anna Lindberg 

Göran Andersson 

Jan Lindström 

Joel Lidholm (p. 1-3) 

Lars-Åke Josefsson 

Louise Nordström 

Torkel Berg 

Ulf Rosenqvist 

Åsa Lindqvist 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter. 

2. Dagordningen godkänns 

Dagordningen godkänns med tillägg under punkt 14. 

3. Genomfarten   JoL 

Joel Lidholm informerade om genomfarten. Tre av detaljplanerna är på samråd 

till imorgon. Alla detaljplanerna kommer under olika tider att gå ut på 

granskning under spannet februari till april. De bör gå upp för antagande efter 

sommaren. 

4. Riksvägsreservatet  TB 

Torkel Berg redovisade den utredning av riksvägsreservatet som han och 

Henrik Axelsson gjort. Den har även redovisats i samhällsbyggnadsnämnden. 

Louise Nordström förmedlar utredningen till Bergslagsdiagonalen, tillsammans 

med utdrag från nämndens protokoll, för kännedom. 
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5. ÖP aktualitetsförklaring  AL 

KS ansvarar och leder arbetet med översiktsplanen. Varje mandatperiod ska ÖP 

aktualitetsförklaras och det är dags för det nu.  

Jan Lindström får i uppdrag att se till att ärendet att påbörja en 

aktualitetsförklaring skrivs fram till KS. 

6. Bostadsförsörjningsprogrammet  AL  

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd och planberedningen 

har fått samrådsredogörelsen. 

Nu skrivs programmet om och sedan går den ut på tjänstemannaremiss, 

LudvikaHem önskar den också. 

En utbyggnadsplan kommer att följa på bostadsförsörjningsprogrammet. 

7. Lägesrapport Orren  GA  

Bullerutredningen kommer imorgon, vilket betyder att detaljplanen antas snart. 

En konsult kommer att jobba med kvarterets exploatering. 

8. Lägesrapport Tjädern  UR  

Slutet på projekteringen, bygglov kommer att sökas snart. Diskussion om 

parkeringsplatser, exploatören är alltid ansvarig att ersätta borttagna 

parkeringar, plus att ha parkeringar för hyresgästerna. 

9. Trädgården – rivning och återställande UR  

Trädgården rivs nu, de stora träden kommer att bevaras. Tomten kommer att 

användas till tillfällig parkering. 

10. DP Norra Hammarbacken  UR 

LudvikaHem funderar på en första etapp (norrsidan av detaljplanen) och då 

använda sig av befintlig väg. De tar nu fram ett arkitektförslag. 

11. Bostadsproduktion LudvikaHem 2018-2022 UR  

I första hand tittar LudvikaHem på byggnation vid Pluto, där behövs i sådana 

fall en planändring, och även Laggarudden som har en nyligen antagen 

detaljplan. 

12. Space syntax   TB  

Torkel Berg visade den space syntax analys som är gjord över Ludvika stad. 

13. Årets stadskärna   LÅJ  

Lars-Åke Josefsson berättade om Unika Ludvikas uppbyggnad och hur 

projektet Årets stadskärna är kopplat till föreningen. Ansökan ska göras under 

2018 och vara klar vid årsskiftet.  

Diskussion om hur kommunen är kopplad till projektet. Lars-Åke återkommer 

till nästa planberedning efter ha pratat med projektledaren. 
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14. Övriga frågor    11.45 

a) Igår var det ett församråd med idrottsföreningarna om aktivitetshallen 

vid Hillängens idrottsområde. Planberedningen tyckter att 

idrottsanläggningen skulle prioriteras.  

 

Underskrift av mötets sekreterare 

Anna Lindberg 

Samhällsplanerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2017-10-26
Diarienummer

KS 2017/491

Kanslienheten
Mikaela Nordling, 2040-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se 

Ert datum

2017-10-16
Er referens

RD 2015/181 

Kommunfullmäktige

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Fullmäktige godkänner Region Dalarnas direktions förslag att starta och 

driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen 
föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar 
likalydande beslut.

3. Fullmäktige omfördelar 155 664 kronor till social- och 
utbildningsnämnden från lämplig post i budgeten. 

Sammanfattning
För att bättre leva upp till intentionerna i Lagen om omhändertagande av 
berusade personer mm (LOB), som syftar till att ge berusade ett mer humant 
omhändertagande, har Region Dalarna tagit fram ett förslag på avtal, som 
innebär att sex tillnyktringsplatser startas upp i Dalarna. Platserna finansieras till 
hälften var av landstinget och Dalarnas 15 kommuner. Avtalet föreslås träda i 
kraft 1 april 2018 under förutsättning att samtliga avtalspartner fattar 
likalydande beslut. Eftersom Region Dalarna vill ha besked från kommunerna 
senast 15 december hinner ärendet inte gå till social- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Budgetmedel måste även omfördelas för år 2018, då social-och 
utbildningsnämnden inte budgeterat för verksamheten.   

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens kansli fick den 25 oktober 2017 ett missiv från Region 
Dalarna. Av missivet framgår det att Region Dalarnas direktion rekommenderar 
Dalarnas kommuner och landsting att godkänna förslaget att starta och driva 
tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt 
att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt. 

Förslaget till avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och 
landstinget har behandlats av Region Dalarnas direktion den 13 september 
2017, § 210. 

Eftersom Region Dalarna vill ha besked från kommunerna senast 15 december, 
och ärendet inkom den 25 oktober, hinner ärendet inte gå via social- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Inte heller har social- och 
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utbildningsnämnden budgeterat för verksamheten för år 2018, varmed 
budgetmedel måste omfördelas. 

Bakgrund
År 2014 beslutade regeringen att fördela pengar till regioner för att stödja det 
lokala och regionala utvecklingsarbetet för att förbättra stöd- och 
behandlingsinsatserna vid omhändertagandet av berusade personer (LOB). 

I maj 2014 tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna 
och polisen. Målet med överenskommelsen är att aktörerna gemensamt 
utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest så att den medicinska 
säkerheten och omvårdnaden förbättras. 

Sedan dess har ett antal processer drivits inom projektet och tillskapandet av 
tillnyktringsprocesser har vid ett flertal tillfallen pekats ut som en av de 
viktigaste åtgärderna. Möjligheten till tidig upptäckt och tidiga insatser ökar, det 
viktigaste målet är dock att förhindra dödsfall i arrest. 

En arbetsgrupp bestående av jurister och ekonomer från landstinget och 
kommunerna har tagit fram ett förslag till kostnadsfördelning. Förslaget innebär 
uppstart av sex tillnyktringsplatser i Dalarna; fyra platser i Falun, en i Mora och 
en i Avesta. 

Avtalets innehåll 
Avtalet om tillnyktringsverksamhet gäller mellan Dalarnas 15 kommuner och 
landstinget. Landstinget är ansvarig vårdgivare för verksamheten, men 
kostnadsansvaret och ansvaret som huvudman är gemensamt och finansieras 
med 50 % av landstinget och 50 % av länets kommuner. 

Avtalet lyfter även upp att för enskilda som har behov av insatser både från 
socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska, om den enskilda samtycker, 
en individuell plan upprättas. Vidare ska en medicinsk bedömning ske efter 
avslutad tillnyktring, i syfte att bedöma behov av abstinensbehandling eller 
andra sjukvårdsinsatser. 

Avtalet gäller från 1 april 2018 till och med 31 december 2019. Utvärdering av 
avtalet sker efter första kvartalet 2019. 

Ekonomisk fördelning och konsekvens för Ludvika
Förslaget utgår från att landstinget står för 50 % av kostnaderna och 
kommunerna 50 %. Kommunernas andel beräknas med en fördelningsnyckel 
som utgår från befolkningsmängden den 31 december 2116. 

LOB-projektet kommer att kunna finansiera uppstarten av 
tillnyktringsplatserna. 

För år 2018 beräknas Ludvikas kostnad vara 155 664 kronor och för 2019 
342 106 kronor. Budgeten för 2018 innehåller uppstartsbidrag från LOB-
projektet, samt gäller enbart 9 månader i och med att starttiden är 1 april 2018. 

Social- och utbildningsnämnden har inte äskat medel för denna verksamhet i 
2018 års budget, inte heller har de räknat in det i verksamheten. Det innebär att 
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Ludvika kommuns kostnad på 155 664 kronor för år 2018 måste omfördelas i 
budgeten. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
1. Missiv från Region Dalarna, daterat 16 oktober 2017
2. Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamheten, daterat 2017-05-

24, reviderad 2017-09-22
3. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktions möte den 13 

september 2017, § 210

Beslut skickas till
Region Dalarna
Social- och utbildningsnämnden
Akten
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INFORMATION

Sten Eriksson
Utvecklingsledare
Region Dalarna
sten.eriksson@regiondalarna.se
023-77 70 55

Sören Fogde
LOB-arbetsgrupp
Landstinget Dalarna
soren.fogde@ltdalarna.se
070-525 00 26 

Malin Engholm
LOB-arbetsgrupp
Polisen Dalarna
malin.engholm@polisen.se
072-239 71 27

Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Falun 2017-05-24
Reviderad 2017-09-22
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Till kommuner och landstinget i Dalarna 
Detta är ett utskick inom LOB projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan 
landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med projektet är att öka den medicinska 
säkerheten i omhändertagandet av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att 
tillskapa tillnyktringsplatser.  

Arbetet har nu kommit så långt att det nu handlar om att få till ett beslut inom landstinget 
och länets 15 kommuner om att vara med och tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna från 
och med 1 april 2018.  

Utifrån detta har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till kostnadsfördelning mellan 
landstinget och kommunerna. Förslaget har utarbetats tillsammans med jurister och 
ekonomer från landstinget och kommunerna. Dessa har utsetts av Länsnätverket 
förvaltningschefer. 

Förslaget om tillnyktringsplatser har behandlats politiskt i Region Dalarnas direktion. 

Vi bilägger en sammanfattning, förslag till avtal, ekonomisk kostnadsberäkning och 
kostnadsfördelning mellan landstinget och samtliga länets 15 kommuner.  

För ytterligare underlag hänvisas till Region Dalarna via denna länk: 

http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2015/11/Overenskommelse-om-LOB-
satsning-Dalarna-2015.pdf 

För ytterligare upplysningar kontakta gärna: 

Sten Eriksson, sten.eriksson@regiondalarna.se, 023-77 70 55 

Sören Fogde, soren.fogde@ltdalarna.se, 070-525 00 26  

Malin Engholm, malin.engholm@polisen.se, 072-239 71 27 

En grundförutsättning för att kunna starta upp är att landstinget och länets samtliga 
kommuner antar förslaget.  

Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om förslaget antas 
eller ej, skall ha inkommit till Region Dalarna senast 15 december 2017.   

ARBETSGRUPPEN LOB-PROJEKTET I DALARNA 

Falun 2017-09-22 
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Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet 
BAKGRUND OCH SAMMANHANG 
När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)1 trädde i kraft i Sverige var syftet 
att det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer där merparten 
av dessa skulle beredas vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att 
kvarhålla en omhändertagen i polisens arrest skulle endast ske i undantagsfall då de vård-
inriktade alternativen i lagtexten skulle ges företräde och prioritet.  

År 2011 kom socialdepartementet med ett slutbetänkande från missbruksutredningen,   
Bättre insatser vid missbruk och beroende2 där framkom att den aktuella lagstiftningen kring 
omhändertagande av berusade personer inte bidragit till den utveckling som förutspåddes. 
Utredningen visade att det nationellt endast är 9 procent av de som blivit omhändertagna i 
enlighet med LOB som förts till en sjukvårdsinrättning, vilket därmed visar på att de flesta 
omhändertagna blir placerade i arrest3.  

Socialdepartementet föreslog i missbruksutredningen4 att huvudansvaret för förvaring och 
tillsyn vid polisens omhändertagande i enlighet med LOB bör ligga hos landstinget som har 
den kompetens som krävs för att erbjuda en trygg medicinsk tillsyn och vård. Regeringen 
valde dock att i propositionen; God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroende-
vården5 behålla den rådande ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Man ansåg 
att huvudmännen själva ska avgöra, i samverkan med polismyndigheten, hur tillnyktrings-
verksamheten gällande omhändertagna personer i enlighet med LOB bör utformas genom 
regionala överenskommelser.  

Lagstiftningen kring omhändertagandet av berusade personer säger att ett omhändertagande 
ska ske mot bakgrund av att personen i fråga, på grund av sin berusning, inte kan ta hand om 
sig själv och/eller är en fara för sin egen, eller annan person. Det vårdande perspektivet ska 
stå i fokus och även utövas i enlighet med objektivitets- och legalitetsprincipen som återfinns 
i Regeringsformen. Lagens intention är att den omhändertagna i sista hand ska placeras i 
arrest och att ett vårdande perspektiv i större utsträckning ska tillämpas.  

I ett yttrande från JO6 avslutar man med att personer som omhändertagits för berusning som 
huvudregel, bör komma under medicinsk övervakning och inte förvaras i en polisarrest. 
Enligt JO finns skäl för regeringen att på nytt se över lagstiftningsåtgärder i denna fråga. 

DEN NATIONELLA LOB SATSNINGEN 
2014 beslutade Regeringen att fördela 35 miljoner kronor årligen mellan åren 2014–2016 till 
länen/regionerna för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att förbättra 
stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av berusade personer. Arbetet innebar 
att landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa 
lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att den medicinska säkerheten och omsorgen av de personer 
som omhändertas enligt LOB ska förbättras. 

  

                                                           
1 LOB (1976:511) 
2 SOU (2011:35) 
3 SOU (2011:35) s. 331 
4 SOU (2011:35) s. 330 
5 Prop. 2012/13:777 
6 JO beslut, Dnr 2468-2016 
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HANTERINGEN AV LOB SATSNINGEN I DALARNA  
I Dalarna tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna och polisen den 
19 maj 2014. Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att landsting 
och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till 
förvaring i arrest så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras för de 
personer som omhändertas enligt LOB. Ett särskilt fokus gäller barn under 18 år.  

I den kartläggning som genomfördes hösten 2014 identifierade arbetsgruppen ett antal 
förbättringsområden. Dessa förbättringsområden bedöms vara centrala för det fortsatta 
utvecklingsarbetet för att landsting, kommuner och polismyndigheten i samverkan ska kunna 
leva upp till lagstiftningens intentioner. 

Förbättringsarbetet sker inom ramen för den regionala utvecklingsgruppen för missbruk och 
beroende (RUG). RUG är partsammansatt organ med representanter från polis, kommun 
och landsting och organiserad inom region Dalarna. Politiskt är utvecklingsarbetet anslutet 
till rådet för välfärdsutveckling. Det operativa arbetet utförs av en arbetsgrupp med en 
representant från varje myndighet. 

Arbetet bedrivs inom tre huvudområden. Två utvecklingsområden är organiserade i 
projektform. Det ena handlar om utveckling av tillnyktringsplatser och det andra om att 
utveckla den medicinska säkerheten i polisens omhändertagande. Det tredje området handlar 
om att utveckla en struktur för ett systematiserat samarbete. Utvecklingsarbetet sker i 
samverkan med brukarorganisationer. 

GEMENSAMMA TILLNYKTRINGSPLATSER 
Att tillskapa tillnyktringsplatser har av parterna bedömts vara den viktigaste åtgärden för att 
utveckla omhändertagandet av berusade personer. Möjligheten till tidig upptäck och tidiga 
insatser anses öka på ett högst påtagligt sätt. Den högsta målsättningen är att förhindra 
dödsfall i arrest. 

Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och 
SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver 
ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och 
HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk 
och beroende. Bilagt förslag till avtal ska ses som ett underavtal till den överenskommelsen. 

Tillnyktringsplatser föreslås att organiseras vid länets akutsjukhus i Falun och Mora, även vid 
lasarettet i Avesta kan okomplicerad tillnyktring ske dock i begränsad omfattning. Samman-
lagt kommer det inledningsvis att finnas 6 platser (4 i Falun 1 vardera i Mora och Avesta). 
Landstinget föreslås ha vårdgivaransvaret med huvudmannaansvaret delas mellan berörda 
kommuner och landstinget. Verksamheten riktas i ett inledningsskede endast till personer 
som blivit omhändertagna enligt LOB och som polisen bedömt inte ska placeras i arrest. 

Finansieringsansvaret föreslås delat med femtio procent på landstinget och femtio procent 
fördelat mellan länets kommuner utifrån invånarantal. Kostnaden i 2017 års priser är 
beräknat till 6 880 tkr.  Finansieringsansvaret för halva kostnaden 3 440 tkr åvilar landstinget 
medan den andra halvan med motsvarande belopp åvilar länets kommuner.7  

För att lättare hantera föreslagen verksamhets uppstartskostnader har regionala 
utvecklingsgruppen för missbruk och beroende beslutat tillföra medel från LOB projektet 
motsvarande ett belopp om 1,6 mkr. Pengarna ska huvudsakligen användas för 
lokalförändringar och personalkostnader. Avtalets juridiska och ekonomiska grunder har 
arbetats fram av en ekonomi- och juridik-grupp bestående av två ekonomer (en controller 
från Avesta kommun och en controller från landstinget) samt fyra jurister (från kommun, 
landsting, polis och Region Dalarna). 

Avtalet8 föreslås gälla i två år med möjlighet till uppsägning alternativt korrigering efter ett år. 

                                                           
7 Kostnadsfördelning kommunvis 
8 Avtalsförslag 
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Avtal om tillnyktringsverksamhet mellan 
Dalarnas kommuner och landstinget 
Dalarna 
TILLNYKTRINGSVERKSAMHET PÅ SÄRSKILDA TILLNYKTRINGSPLATSER 
Berusade personer kan i särskilda fall omhändertas av polisen enligt lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Detta gäller om en person är så 
berusad/påverkad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv, eller om personen utgör en 
fara för sig själv eller andra. 

Med tillnyktringsverksamhet avses att bereda alkohol- och drogpåverkade personer 
omvårdnad, viss medicinsk insatsberedskap och någonstans att vistas under en kortare tid 
under den akuta berusningen. (Tillnyktring är, enligt denna definition, begränsat i tid till mindre än ett 
dygn.) 

Avseende intagningsförfarandet transporterar polisen den omhändertagne direkt till 
tillnyktringsplats där en medicinsk bedömning sker som grund för fortsatta åtgärder. 

LAGSTIFTNING, RIKTLINJER 
Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL), social-
tjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och SoL 
reglerar landstingens och kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
på en mycket övergripande nivå. 

 I övrigt hänvisas till den regionala överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna 
gällande riskbruk, missbruk och beroende. 

Inom ramen för den här överenskommelse önskar parterna utvidga samarbetet avseende 
ansvaret för tillnyktring som inte är reglerat i lag utan kräver en särskild överenskommelse 
mellan parterna. 

Syftet med avtalet är att beskriva parternas ambition och ansvar för tillnyktringsverksamhet. 

GEMENSAM VILJEYTTRING 
Parternas gemensamma ambition är att humanisera omhändertagandet och att öka den 
medicinska säkerheten för berusade personer genom att tillskapa särskilda platser för tillnyktring.  

  

130



 
 

 

§ 1 Avtalets parter 
Landstinget Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. 

§ 2 Avtalets omfattning 
Detta avtal omfattar tillnyktringsverksamhet för personer som initialt har omhändertagits 
enligt LOB, men som polisen beslutat inte ska förvaras i arrest. Om landstinget skriver in en 
sådan person på särskild tillnyktringsplats, beslutar polisen att hen inte längre ska omfattas av 
LOB. 

Landstinget är ansvarig vårdgivare för verksamheten, medan kostnadsansvaret och ansvaret 
som huvudman är gemensamt och finansieras med 50% av landstinget och 50% av länets 
kommuner. 

Landstinget organiserar 4 (fyra) platser vid missbruksenheten på Falu lasarett och 1 (en) plats 
vardera på Mora och Avesta lasarett.  

§ 3 Individuell plan för insatser från båda huvudmännen.  
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården och den enskilde samtycker till det, ska landstinget kontakta kommunen för att 
upprätta en individuell plan enligt HSL 16 kap. 4 § och SoL 2 kap. 7 §. 

§ 4 Efter avslutad tillnyktring 
Efter avslutad tillnyktring sker en medicinsk bedömning, i syfte att bedöma behov av 
abstinensbehandling eller behov av andra sjukvårdsinsatser.  

§ 5 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2018-04-01 t o m 2019-12-31. Uppsägningstid under löpande avtalstid är 
12 månader. Avtalet upphör om förändringar i ansvar för missbruksvården sker mellan 
huvudmännen genom nationella beslut. 

§ 6 Utvärdering 
Utvärdering av avtalet ska ske efter första kvartalet 2019. Om inte ett nytt avtal träffats före 
2019-06-30 så upphör verksamheten vid avtalets utgång. Utvärderingen ska omfatta 
verksamhetsinnehåll samt finansieringsmodell. 

§ 7 Parternas kostnadsansvar för tillnyktringsverksamheten 
Grundprincipen är att parterna förbinder sig att finansiera halva kostnaden vardera. 
Fördelningen mellan kommunerna beräknas utifrån invånarantal. 

Under år 2018 reduceras kostnaderna med ett uppstartsbidrag omfattande ett belopp om en 
miljon kronor. Summan används för att reducera kommunernas kostnader.  

Landstinget erhåller ett uppstartsbidrag motsvarande ett belopp om 600 tkr för att göra 
lokalanpassningar. 

Kostnaderna betalas fyra gånger per. Summan uppräknas årligen med 
landstingsprisindex(LPI) 

Fastställda belopp för 2018 enligt bilaga. 
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För landstinget  För Avesta kommun 

 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn   
 

För Borlänge kommun  För Falun kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Gagnef kommun  För Hedemora kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Leksand kommun  För Ludvika kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Malung-Sälens kommun För Mora kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Orsa kommun  För Rättviks kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Smedjebackens kommun För Säters kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Vansbro kommun  Älvdalens kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 
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Kostnadsberäkning tillnyktringsplatser 
 

 
 

 

I beräkningen har exkluderats kostnader för uppstart/ombyggnad. 

Lönekostnad inkl soc Ssk: 620 tkr/år 

Lönekostnad inkl soc Usk: 515 tsk/år 

 

Utlokaliserade platser: 
Uppskattad lönekostnad inkl OB för bemanning angiven tid. 

Uppskattad produktion Falun: 
Räknat på full beläggning, 4 vårdplatser under helg, resterande del av veckan 1 belagd plats i 
snitt.  

Uppskattad produktion Avesta/Mora: 
Räknat på totalt 3 belagda platser under helg (båda ställena tillsammans). 

  

Alternativ Del av beroende-
avdelning 

Utlokaliserat  
Mora (med klin) 

Utlokaliserat Avesta 
(med klin) 

Antal vpl 4 1  1 

Bemanning 1 pers, Usk  
(extra ssk helg?) 

1 Usk  
 (fre kv-mån morg) 

1 Usk  
(fre kv-mån morg) 

Antal tjänster 6 usk, (1 ssk?) 2 usk/helg 2 usk/helg 

Lönekostnad inkl soc avg 3 710 000 1 200 000 1 200 000 

Lokalhyra 100 000 50 000 50 000 

Labkostnader/provtagning 90 000 35 000 25 000 

Läkemedel 100 000 35 000 25 000 

Måltider/livsm 75 000 30 000 20 000 

Övrigt 150 000 50 000 50 000 tvätt, It, telefoni,  
övr. material etc. 

Avgår patientintäkter -100 000 -10 000 -5 000 

Summa kostnad: 4 125 000 1 390 000 1 365 000 6 880 000 

Uppskattad produktion 832 468 

Vårddygnskostnad: 4 958 5 887 
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Kostnadsfördelningsmodell  
Förslaget utgår från en 50/50-lösning, där landstinget står för 50% och kommunerna 
resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår från befolkningen 2016-12-31.  

Kostnaden grundar sig på den beräkning som landstinget tagit fram för tillnyktringsenheter, 
TNE, i Falun, Mora och Avesta. Kostnaden har uppräknats med 2,5% per år enligt LPI. 

För 2018, 9 månader inklusive uppstartsbidrag. 

 

 

Kommun Kommun Invånare % av 
befolkning 

50% 
andel 

Kommuner 
50% 

Landstinget 
50%  

       
2084 Avesta 23 161 8,14% 4,07% 133 863  
2081 Borlänge 51 604 18,14% 9,07% 298 255  
2080 Falun 57 685 20,27% 10,14% 333 401  
2026 Gagnef 10 175 3,58% 1,79% 58 808  
2083 Hedemora 15 461 5,43% 2,72% 89 360  
2029 Leksand 15 507 5,45% 2,73% 89 626  
2085 Ludvika 26 933 9,47% 4,73% 155 664  
2023 Malung-Sälen 10 091 3,55% 1,77% 58 323  
2062 Mora 20 279 7,13% 3,56% 117 206  
2034 Orsa 6 861 2,41% 1,21% 39 654  
2031 Rättvik 10 856 3,82% 1,91% 62 744  
2061 Smedjebacken 10 909 3,83% 1,92% 63 051  
2082 Säter 11 086 3,90% 1,95% 64 074  
2021 Vansbro 6 884 2,42% 1,21% 39 787  
2039 Älvdalen 7 039 2,47% 1,24% 40 683  
 Summa 284 531 100% 50% 1 644 499 2 644 500 
       
 Uppstartsbidrag    1 000 000  

 Beräknad kostnad   5 288 999 

För 2019, 12 månader. 

Kommun Kommun Invånare % av 
befolkning 

50% 
andel 

Kommuner 
50% 

Landstinget 
50%  

       
2084 Avesta 23 161 8,14% 4,07% 294 194  
2081 Borlänge 51 604 18,14% 9,07% 655 481  
2080 Falun 57 685 20,27% 10,14% 732 722  
2026 Gagnef 10 175 3,58% 1,79% 129 244  
2083 Hedemora 15 461 5,43% 2,72% 196 388  
2029 Leksand 15 507 5,45% 2,73% 196 972  
2085 Ludvika 26 933 9,47% 4,73% 342 106  
2023 Malung-Sälen 10 091 3,55% 1,77% 128 177  
2062 Mora 20 279 7,13% 3,56% 257 587  
2034 Orsa 6 861 2,41% 1,21% 87 149  
2031 Rättvik 10 856 3,82% 1,91% 137 894  
2061 Smedjebacken 10 909 3,83% 1,92% 138 568  
2082 Säter 11 086 3,90% 1,95% 140 816  
2021 Vansbro 6 884 2,42% 1,21% 87 441  
2039 Älvdalen 7 039 2,47% 1,24% 89 410  
 Summa 284 531 100% 50% 3 614 149 3 614 150 
       
 Uppstartsbidrag   0  

 Beräknad kostnad   7 228 299 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2017-10-30
Diarienummer

KS  2017/501

Kommunstyrelsen
Jessica Hedlund, 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Er referens

RD 2017/80 

Kommunfullmäktige

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso -och sjukvård

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse mellan 

Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Social- och 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden blir behöriga 
undertecknare. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att kostnaderna för åtgärderna i 
överenskommelsen ska hanteras inom befintlig ram hos respektive 
verksamhet.

Sammanfattning
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna 
lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är 
patienter som efter utskrivningen från den slutna vården behöver insatser från 
den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppen vården, 
inklusive primärvården.  Inför den nya lagen har en överenskommelse tagits 
fram. En arbetsgrupp som består av representanter från länets kommuner samt 
landstinget Dalarna har fått i uppdrag att länschefsnätverket att under 2017 
samordna arbetet inför den nya lagen. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag 
till överenskommelse som nu ska godkännas av kommunerna och landstinget. 
Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya 
lagen träder i kraft.  Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om 
samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive 
kommun.  
Kostnaderna för respektive verksamhet hanteras inom befintlig ram.   

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna 
lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är 
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Ludvika kommun
Datum

2017-08-31 (då 
dokumentet skapas)

Diarienummer

<< Diarienummer 
(läses in automatiskt 
om kopplat till ett 
ärende)

Sida

2(3)

patienter som efter utskrivningen från den slutna vården behöver insatser från 
den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppen vården, 
inklusive primärvården. 

Inför den nya lagen har en överenskommelse tagits fram. En arbetsgrupp som 
består av representanter från länets kommuner samt landstinget Dalarna har 
fått i uppdrag att länschefsnätverket att under 2017 samordna arbetet inför den 
nya lagen. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till överenskommelse som 
nu ska godkännas av kommunerna och landstinget. Överenskommelsen bör 
vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. 

Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 

Region Dalarna behandlade överenskommelsen den 25 oktober 2017 § 258.

Vård- och omsorgsnämnden behandlade förslaget till överenskommelse den 25 
oktober 2017 § 95 och ställde sig positiva till att underteckna 
överenskommelsen.

Social- och utbildningsnämnden har inte behandlat förslaget. 

Ekonomi
Förslaget till samverkansöverenskommelsen ger också ekonomisk påverkan på 
den kommunala budgeten. 

Vård- och omsorgsnämnden har i sina budgetäskanden inför 2018 under 
lagstadgade åtgärder uppgett ökade kostnader om 1.4 mkr. 

Social- och utbildningsnämnden har inte i sina budgetäskanden inför 2018 
uppgett några ökade kostnader, men vid samtal med förvaltningschefen anges 
en beräkning om 300- 4000 tkr i ökade kostnader för nämndens 
verksamhetsområde. 

Förvaltningen föreslår att kostnaderna för verksamheterna som uppstår i och 
med undertecknandet av överenskommelsen hanteras inom befintlig ram hos 
verksamheterna. 

Jan Lindström
Kommunchef

Jessica Hedlund
Utredare

Bilagor
1. Länsövergripande överenskommelse mellan Landstinget Dalarna och 

kommunerna i Dalarna – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 
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Beslut skickas till
Region Dalarna
Social- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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From:                                 Helena Hanno Enochsson
Sent:                                  11 Oct 2017 04:40:00 +0000
To:                                      
vansbro.kommun@vansbro.se;registrator@gagnef.se;rattvik@rattvik.se;orsa.kkommun@orsa.se;mora.k
ommun@mora.se;kommun@smedjebacken.se;'kommun@sater.se';kommun@malung-
salen.se;ommun@leksand.se;kommun@hedemora.se;kommun@borlange.se;Kommun;AK Funk 
kommun;KAN Brevlåda Ludvika Info;info@falun.se;diariet@ltdalarna.se;Peter Karlsson;Stefan 
Linde;Kerstin Söderlund;Tommy Sandberg;anders.friberg@avesta.se;Dan 
Nygren;goran.wigert@leksand.se;ulf.israelsson@rattvik.se;Ann-Therese 
Albertsson;Par.jerfstrom@sater.se;oscar.fredriksson@vansbro.se;Jan 
Lindström;annika.strand@hedemora.se;asa.granat@borlange.se;olle.emanuelsson@malung-
salen.se;lars.isacsson@avesta.se;'jan.bohman@borlange.se';susanne.norberg@falun.se;Irene 
Homman;ulf.hansson@hedemora.se;ulrika.liljeberg@leksand.se;Leif Pettersson;'hans.unander@malung-
salen.se';anna.hed@mora.se;Mikael Thalin;Annette 
Riesbeck;fredrik.ronning@smedjebacken.se;mats.nilsson@sater.se;stina.munters@vansbro.se;Peter 
Egardt
Subject:                             Förslag på överenskommelse "samverkan för trygg och effektiv utskrivning...".
Attachments:                   missiv överenskommelse forslag.pdf, 2017-10-02_Överenskommelse forslag.pdf

Hej.
E.u. så skickar vi över förslaget på överenskommelse för ”samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård”, för kännedom. Överenskommelsen grundar sig på den nya lagen (med samma 
namn) som träder i kraft vid årsskiftet. 
 
Utskicket sker parallellt med den politiska processen på Region Dalarna. Den 25 har Direktionen sitt möte då 
överenskommelsen kommer upp som beslutsärende. Därefter skickas den ut till samtliga parter för beslut. 
 
Vid frågor om överenskommelsen kontakta:
Eva-Lena Zachrisson, Falu kommun, tel 023- 826 18, e-post: eva-lena.zachrisson@falun.se

Hans Liljeberg, Landstinget Dalarna, tel 023-49 29 38, e-post: hans.liljeberg@ltdalarna.se 

 
Hälsningar
Helena Hanno Enochsson
 

Helena Hanno Enochsson
Samordnare

Hälsa och välfärd
Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 Falun
023-77 70 69
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se

www.regiondalarna.se
www.regiondalarna.se/halsa-valfard
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Handläggare 

Helena Hanno Enochsson 
023-77 70 69 
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-10-09 
Diarienummer 

RD 2017/80 

 

 
 

 

 
  

 

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.  

Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna 
lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är 
patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den 
kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, 
inklusive primärvården.  

Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den 
ska godkännas av samtliga parter.  Överenskommelsen bör vara beslutad och 
godkänd innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. Eftersom det är en kort 
tid, skickas detta material ut nu för kännedom.  

Detta sker parallellt med processen på Region Dalarna. Den 25 oktober har 
Direktionen möte, då kommer överenskommelsen upp som beslutsärende. 
Godkänns den, kommer en slutlig version att skickas ut till samtliga parter för 
beslut.  

Vid frågor kan ni kontakta: 

 Eva-Lena Zachrisson, Falu kommun, tel 023- 826 18, e-post: eva-
lena.zachrisson@falun.se 

Hans Liljeberg, Landstinget Dalarna, tel 023-49 29 38, e-post: 
hans.liljeberg@ltdalarna.se  

 
Helena Hanno Enochsson 
e.u.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till länsövergripande överenskommelse mellan Landstinget 

Dalarna och kommunerna i Dalarna: Samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 1 / 2018-01-01 

 

1. Överenskommelsens parter 

▪ Landstinget Dalarna 

▪ Avesta kommun 

▪ Borlänge kommun 

▪ Falu kommun 

▪ Gagnefs kommun 

▪ Hedemora kommun 

▪ Leksand kommun 

▪ Ludvika kommun 

▪ Malung-Sälens kommun 

▪ Mora kommun 

▪ Orsa kommun 

▪ Rättviks kommun 

▪ Smedjebackens kommun 

▪ Säters kommun 

▪ Vansbro kommun 

▪ Älvdalens kommun 

 

Kommunerna benämns i överenskommelsen gemensamt kommunerna och var för 
sig kommun. Landstinget Dalarna benämns landstinget. Kommunerna och 
Landstinget benämns gemensamt parterna.  
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 1 / 2018-01-01 

 

2. Inledning  
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Överenskommelsen ersätter 
tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan 
landstinget och respektive kommun.   

För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller särskild ekonomisk 
reglering under 2018, där det kommunala betalningsansvaret inträder 30 kalender-
dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Fr o m 2019-
01-01 kommer även sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård att ingå i överens-
kommelsen enligt samma rutiner som den somatiska vården.     

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det idag möjligt att individen i ökad 
omfattning själv kan vara delaktig och ges vård och omsorg av god kvalitet på ett 
tryggt och säkert sätt i hemmet.   

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker 
och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning ska kontakter knytas 
mellan kommun och Landstingets öppenvård för planering av den fortsatta vården 
och omsorgen.   

Överenskommelsen syftar till:   

▪ att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårds-
vistelse. Den ska vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan 
parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

▪ att tydliggöra parternas roller.  

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma 
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.  

Målgruppen är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller från den landstingsfinansierade öppna vården. 

3. Huvudprincip för samverkan  

Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

▪ Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

▪ Patientens och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt: 

▪ Positiv samspelskultur råder 

▪ Möten och kontakter på alla nivåer är präglade av tillit till varandra. 

▪ Förtroende finns för varandras kompetens. 

▪ Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte. 

▪ Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet. 
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4. Syfte 
▪ att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs.  

▪ att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt, samt en säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg/Socialtjänst. 

5. Mål 
▪ Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för 

parterna: 

▪ den enskilde känner sig trygg och delaktig i den fortsatta planeringen. 

▪ genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar/hemgångsklar 
ska minimeras genom gott samarbete. 

▪ Undvikbar sluten vård ska minska.  

▪ oplanerade återinskrivningar ska minska.  

6. Definitioner  

Fast vårdkontakt  

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det 
är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning eller säkerhet. (6 kap 2§ patientlagen). En patient kan ha flera fasta 
vårdkontakter inom andra delar av vården.  

Oaktat detta, ska verksamhetschef inom den landstingsfinansierade öppna vården 
som mottar ett inskrivningsmeddelande utse en namngiven person vid enheten som 
fast vårdkontakt.   

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt boende och boenden i kommunens särskilda 
boendeformer. 

Sluten vård 

Med sluten vård avses enligt 2 kap 3§ hälso-och sjukvårdslag, hälso- och sjukvård 
som ges till patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

Landstingsfinansierad öppen vård 

Landstingsfinansierad öppen vård innefattar både öppenvårdsmottagningar inom 
specialistvården och primärvården. I de flesta fall innebär det vårdcentral eller 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

 Behandlande läkare 

Med behandlande läkare avses den läkare som är huvudansvarig för en patients 
behandling under slutenvårdstillfället. (Rikstermbanken)  
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Hälso- och sjukvård 

Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Förebyggande hälso- och sjukvård   

Med förebyggande hälso- och sjukvård avses åtgärder som syftar till att bevara god 
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård  

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård innefattar såväl kommunala boenden, 
kortidsvistelser och hemsjukvård. Aktuella insatser utförs av legitimerad personal 
till och med sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvård ges i såväl ordinärt, som i särskilt boende, samt i daglig 
verksamhet och dagverksamhet. 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård ges i patients bostad eller motsvarande, och som är över tiden 
sammanhängande enligt särskilt avtal om hemsjukvård. (Socialstyrelsens termbank)   

 Socialtjänst 

Insatser för en enskild person enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).  
Ev. ändring av text bör göras av kommunföreträdare.  

Utskrivningsklar  

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Inskrivningsmeddelande 

Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning i 
sluten vård, eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först senare i ett 
vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser.  

Kommunens betalningsansvar  

Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  

▪ Inskrivningsmeddelande har lämnats i de fall som anges i 2 kap. 

▪ Behandlande läkare har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Kommunen har underrättats om att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården för 
patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård. 

▪ I de fall en samordnad individuell vårdplanering ska genomföras, ska den 
fasta vårdkontakten ha kallat till en samordnad individuell vårdplanering. 
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▪ Betalningsansvaret för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård 
inträder 30 kalenderdagar efter det att en underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar har skickats. Det innebär att den behandlande läkaren har 
bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna 
vården, se 7a§ lag om psykiatrisk tvångsvård. 

7. Parternas ansvar  
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och 
effektivt sätt.  

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP) ska upprättas om patienten samtycker 
till det. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  

Alla berörda parter har ansvar att verka för att en SIP upprättas och följs upp om 
det finns behov av fortsatt stöd och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
utskrivning. Planering via video ska användas när det är lämpligt.  

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska 
även den landstingsfinansierade öppna vården delta i den samordnade individuella 
planeringen. 

8. Kommunens ansvar  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun kan lämna 
sjukhuset när behandlande läkare bedömer att patienten är utskrivningsklar, samt 
att planering skett för insatser under den första tiden hemma, utifrån patientens 
behov.  

Kommunens betalningsansvar övergår i enlighet med vad som framgår av lagen 
oaktat detta. 

Kommunen ska utse en huvudhandläggare för den enskilde patienten.   

9. Landstingets ansvar  

Slutenvård 

Landstinget ansvarar för att underrätta kommunen och berörda öppenvårdsenheter 
i den landstingsfinansierade öppenvården via inskrivningsmeddelande inom 24 
timmar efter inskrivning eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först 
senare i ett vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser. Om 
den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter att inskrivningsmedelande 
har skickats, ska den slutna vården så snart det är möjligt underrätta de berörda 
enheterna om ny beräknad tid.  

Behandlande läkare i slutenvården har ansvar att bedöma att patienten är 
utskrivningsklar.   
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Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden och få uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter 
utskrivning om det finns behov.  

Utöver detta ska patienten även vara hemgångsklar enligt gällande riktlinjer för 
samverkan, vid utskrivning från slutenvården. 

Öppenvård 

Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppenvård som mottar ett 
inskrivningsmeddelande ska utse en fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska ha 
utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt inom den landstingsfinansierade öppna vården får hen fortsätta. 

Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering 
senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar.  

Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård 

För öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård gäller särskilda 
bestämmelser.  

Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård/ öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att en samordnad vårdplan biläggs ansökan till förvaltningsrätten. Oaktat beslut 
ifrån förvaltningsrätten övergår betalningsansvaret till kommun 30 dagar efter det 
att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar.    

Läkaransvaret ligger kvar inom psykiatrin. 

Landstingets läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- och 
sjukvård i kommunal regi.  

10.   Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar återinskrivningar i 
sluten vård som om möjligt kan undvikas. Genom god och säker 
läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet 
enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. 
Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i 
processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i länsgemensamma riktlinjer 
för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess 
för särskilt utsatta.  
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11.   Ekonomisk reglering  

Ersättningsmodell  

I Dalarna eftersträvas att en person inte ska behöva vistas kvar på sjukhus efter att 
hen är utskrivningsklar. En kommun ska betala ersättning till landstinget när 
utskrivningsklara patienter som behöver socialtjänst och/ eller kommunal hälso- 
och sjukvård vårdas längre inom den slutna vården än vad som är överenskommet.  

Ersättningsskyldigheten för patienter i sluten psykiatrisk vård hanteras under 2018 
enligt samma rutiner som för den somatiska vården, dock med 30 kalenderdagar 
innan det kommunala betalningsansvaret inträder och med samma ersättnings-
belopp som för den somatiska vården. Från och med 2019 beräknas antalet dagar 
innan kommunalt betalningsansvar inträder bli lika för patienter i sluten psykiatrisk 
vård, som för övriga patienter.  

Patienter tillhör den kommun där de är folkbokförda. Om en kommun beslutat att 
patienten ska vistas i en annan kommun, i sådan boendeform eller bostad som 
avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har den placerande kommunen 
ersättningsskyldighet oavsett var patienten är folkbokförd.  

Beräkning av kalenderdagar  

Gränsen för att en kommun ska betala ersättning till landstinget beräknas utifrån ett 
genomsnittligt antal kalenderdagar, efter underrättelse om att patienten är 
utskrivningsklar, tills utskrivningen äger rum. Samtliga utskrivningsklara patienter 
under en kalendermånad ingår i underlaget, undantaget de patienter som beskrivs 
under rubrik Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall.  

Antal kalenderdagar beräknas per patient och startar när slutenvården meddelar att 
patienten är utskrivningsklar. Tidpunkten beräknas utifrån när 
utskrivningsmeddelandet skickats:  

▪ Om berörda enheter underrättas före kl. 14:00 räknas samma dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

▪ Om berörda enheter underrättas efter kl. 14:00 så räknas nästa dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

För att påbörja beräkning av dagar krävs att:  

▪ slutna vården har underrättat kommunen och/eller den landstings-
finansierade öppenvården om att patienten har skrivits in, via skickat 
inskrivningsmeddelande.  

▪ slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen och/eller den 
landstingsfinansierade öppenvården att patienten är utskrivningsklar, via 
utskrivningsmeddelande. - om annan vård avses, än psykiatrisk vård, ska 
den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ha kallat 
till samordnad individuell plan, om en sådan ska genomföras. - alla parter 
ska informera varandra så att patienten ska kunna lämna den slutna vården 
på ett tryggt och säkert sätt.  
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Om patienten inte har behov av insatser från både kommun och landsting i form av 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst, eller om patienten inte lämnar samtycke till en 
samordnad individuell plan, kan inte den fasta vårdkontakten kalla. Förutsatt att 
övriga villkor är uppfyllda beräknas antal kalenderdagar på lika sätt som för övriga 
patienter.  

Ekonomisk reglering  

Varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. Det gäller dock inte psykiatrisk 
vård under 2018. För 2018 fastställs antalet genomsnittliga dagar till två 
kalenderdagar.  

Chefsnätverket under Region Dalarna utser en gruppering med representanter från 
både kommuner och landsting som ska fastställa det genomsnittliga antalet 
kalenderdagar. Chefsnätverket under Region Dalarna ska även utse en uppföljnings-
grupp med representanter från både kommuner och landsting som har till uppdrag 
att ha avstämningar en gång i månaden avseende överenskommelsen och 
indikatorer som reglerar samverkan.  

Ersättningsskyldighet inträder för en kommun när minst två av de tre senaste 
månaderna (”rullande” tre månader) har ett genomsnittligt antal kalenderdagar som 
överstiger den fastställda gränsen.  Avser alla andra patienter än patienter inom den 
psykiatriska vården. Den eventuella ersättning som kommunen ska ersätta bygger 
på det belopp som regeringen årligen fastställer. Det motsvarar genomsnitts-
kostnaden i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Om fakturering blir 
ifrågasatt ska en gemensam analys genomföras. Berörd kommun initierar analysen 
till chefsnätverket under Region Dalarna.  

Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall (avser inte 
patienter i psykiatrisk vård) 

Om det dröjer mer än sju (7) kalenderdagar från underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar tills utskrivning sker, så övergår den genomsnittliga kalenderdags-
beräkningen till en individuell beräkning av ersättningsskyldigheten. Kommunen 
ska då erlägga ersättning för de dagar som överskrider tre (3) kalenderdagar. Det är 
samma gräns som finns i lagstiftningens förslag. Berörda patienter ska inte räknas 
med i månadens genomsnittliga kalenderdagar som ligger till grund för fakturering. 

Ersättningsmodell se bilaga 1 

Beräkning av kalenderdagar – psykiatrisk slutenvård 

Ersättningsskyldigheten för patienter i sluten psykiatrisk vård hanteras under 2018 
som tidigare, dock enligt samma riktlinjer som för samverkan vid utskrivning från 
den somatiska vården, med en tidsfrist om 30 kalenderdagar innan det kommunala 
betalningsansvaret inträder. Från och med 2019 beräknas ersättningsskyldigheten 
för patienter i sluten psykiatrisk vård lika som för övriga patienter. 

Den eventuella ersättningen som kommunen ska erlägga landstinget bygger på det 
belopp som regeringen årligen fastställer och som motsvarar genomsnittskostnaden 
i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet omräknas årligen.  
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Tvist  

Tvister och samarbetsproblem hanteras i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan i Länsnätverk förvaltningschefer under 
Region Dalarna alternativt i adekvat gruppering inom samverkansorganisationen. 
Tvist som inte kan lösas får lyftas till allmän domstol. 

12.  Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen  
Länsnätverk förvaltningschefer under Region Dalarna ansvarar för att löpande följa 
upp och analysera överenskommelsen under minst de tre första åren gällande:   

▪ följsamheten till överenskommelsen.   

▪ intentionen med överenskommelsen (måluppfyllelse).  

▪ resultat i planeringsprocessen vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård (bl.a. patientens/närståendes upplevelse av delaktighet i vården, 
arbetet med löpande planeringen, antal samordnade individuella planer 
(SIP), utskrivningsklara dagar, återinskrivningar).   

▪ avvikelser i planeringsprocessen på aggregerad nivå.   

▪ ekonomiska överenskommelsen i ersättningsmodellen.  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa en särskild plan som utgår ifrån 
gemensamma indikatorer. År 2018 hanteras som ett pilotår. Modellen bör 
utvärderas årligen med start i september 2018.  

För att vara bindande ska ändringar och tillägg till denna överenskommelse, vara 
skriftliga och undertecknade av parterna, samt i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  

Länsnätverk förvaltningschefer under Region Dalarna kan initiera och godkänna 
beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens huvudsakliga innehåll. Det kan till exempel vara språkliga 
ändringar, anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer. Sådana 
ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 
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13.  Ikraftträdande och upphörande  
Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 och tills vidare. Under 2018 gäller 
särskild ekonomisk reglering för psykiatrin. Överenskommelsen uppdateras 2019-
01-01 då samma ekonomiska regler ska gälla för all berörd hälso- och sjukvård 
(inkl psykiatriskslutenvård).   

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter att 
beslut tagits av varje enskild huvudman.  

Överenskommelsen kan också sägas upp avseende endast de ekonomiska villkoren, 
vilket innebär att lagens bestämmelser gäller, såvida parterna inte träffar en ny 
överenskommelse i denna del.  

Överenskommelsen har upprättats i 16 likalydande exemplar och utväxlats mellan 
parterna. 

 

__________________________ ____________________________ 

För landstinget   För Avesta kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Borlänge kommun  För Falun kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Gagnef kommun  För Hedemora kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Leksand kommun  För Ludvika kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Malung-Sälens kommun  För Mora kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Orsa kommun  För Rättviks kommun 

 

___________________________ ____________________________ 

För Smedjebackens kommun  För Säters kommun 

 

__________________________ ____________________________ 

För Vansbro kommun  Älvdalens kommun 
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 1 / 2018-01-01 

 

Bilaga 1 

   

 

X = medeldygnen ligger under fastställd gräns för ersättningsskyldigheten.  

O = medeldygnen ligger över fastställd gräns för ersättningsskyldigheten. 

Beräkning av exempel: 
Fastställd gräns = 2,0 kalenderdagar  

Månadens genomsnitt = 2,45 kalenderdagar  

Exempel på ersättningsnivå per dag = 6 000 kronor    

0,45 (dagar) x 15 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 40 500 kr  

0,45 (dagar) x 40 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 108 000 kr  

0,45 (dagar) x 120 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 324 000 kr 
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Datum
2017-06-13      

Kanslienheten
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se

Ert datum Er referens
KS 2015/233-14

Kommunfullmäktige

Återrapport av bifallen motion ”En dörr in”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av bifallen motionen ”En dörr 
in”.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll motionen ”En dörr in” den 30 januari 2017. Syftet 
med motionen är att underlätta för näringslivet genom att kommunen till 
exempel erbjuder en ”En dörr in” –service. Företagarna ska endast behöva ha 
en kontaktpunkt och där ska de få hjälp och goda råd. Det ska vidare ske en 
effektiv handläggning och det ska vara enkelt att kontakta kommunen. 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om en 
”En dörr in-policy. 

Sedan januari 2017 tillämpar kommunen ett arbetssätt som motsvarar det som 
efterfrågas i motionen. Kommunen har en portal på hemsidan som kallas ”En 
Väg In”, genom vilken företagare eller personer som vill starta företag enkelt 
får kontakt med berörda personer på kommunen. Via ett formulär på hemsidan 
beskriver företagaren eller den som vill starta ett företag sina funderingar, och 
kommunen samlar sedan de experter företagaren behöver träffa vid ett och 
samma tillfälle. Miljö- och byggenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen är 
den enhet som fungerar som inkörsport och administrerar det hela. Två 
ansvarspersoner är utsedda; Bo-Göran Fransson som är livsmedelsinspektör 
och Lina Ström, som är bygglovshandläggare.

Av rapport från miljö- och byggenheten framgår det att de vägleder personen 
till olika myndigheter och instanser inom kommunen som denna behöver ta 
kontakt med för att komma vidare med sin affärsidé. Vidare kan enheten även 
kalla till möte med alla inblandade där ambitionen är att de flesta frågetecken 
kan rätas ut under ett och samma möte, och därmed blir det enklare att 
förverkliga sin företagaridé. Rutinerna för hur miljö- och byggenheten jobbar 
kring ”En Väg In” finns bifogat denna återrapport. Där finns även en 
processbeskrivning. 

Fram till juni 2017 har ett tiotal personer använt sig av ”En Väg In” – varav tre 
har startat upp företag, enligt information från miljö- och byggenheten. I regel 
är det personer som är intresserade av att starta företag som använt denna 
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Sida
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kanal, medan redan etablerade företagare direkt ringer till t.ex. 
livsmedelsinspektören. 

Miljö- och byggenheten har inte uppdraget att marknadsföra ”En Väg In”, även 
om de lyfter möjligheten att kontakta kommunen den vägen då de har 
möjlighet. Någon större marknadsföring har ännu inte gjorts. 

Jan Lindström
Kommunchef

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor
Miljö- och byggenhetens rutiner för ”En Väg In”, daterad 7 juni 2017

Beslut skickas till
Akten
Motionärerna
Näringslivschefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bo-Göran Fransson, 0240-863 65
bo.goran.fransson@ludvika.se

Miljö- och byggenhetens 
rutiner för "EN VÄG IN"
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

Sammanfattning
Miljö och byggenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika kommun 
är sedan januari 2017 inkörsporten för personer som vill starta företag och 
använder sig av portalen ”En Väg In” på Ludvika kommuns hemsida.
Vi vägleder personen till de olika myndigheter och instanser inom kommunen 
som denne behöver ta kontakt med för att komma vidare med sin affärsidé och 
som i bästa fall underlättar uppstarten av sitt företag. 
Vi kan även sammankalla till möte med alla inblandade där ambitionen är att de 
flesta frågetecken kan rätas ut under samma möte och att företagsidén blir 
enklare att förverkliga.
Fram till april 2017 har ett tiotal personer använt sig av ”En Väg In” tre av 
dessa har startat upp sina företag. En bra början med gott resultat som bådar 
gott för framtida företagsetableringar i Ludvika kommun.
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

1 Bakgrund
Näringslivsenheten i Ludvika kommun initierade i samband med en motion 
under 2016 en webbaserad portal för att nya och etablerade företag lättare ska 
kunna starta eller utveckla sina företag. Arbetsnamnet ”En Väg In” innebär att 
nya som befintliga företagare på ett lätt och smidigt sätt ska kunna vägledas 
genom den kommunala, byråkratiska djungeln. 

Via Ludvika kommuns hemsida kan företagaren fylla i ett formulär under 
länken ”En Väg In” där man enkelt beskriver sin företagsidé, vilka behov och 
var man vill etablera sin nya verksamhet.

Formuläret skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet 
som i huvudsak är den kommunala myndighet som hanterar nyetableringar av 
företag. Vid behov kontaktar miljö- och byggenheten andra enheter inom 
kommunen som kan komma att vara inblandade vid en nyetablering. 
Exempelvis mark- och planenheten, räddningstjänst och gata- parkenheten.

Miljö och byggenheten samordnar de olika aktörerna och kan boka in 
gemensamma möten med alla berörda parter. Detta för att på ett smidigt och 
effektiv sätt underlätta för företagaren vad gäller att ge och få information från 
myndigheter och andra berörda aktörer vid ett och samma tillfälle.

175



Ludvika kommun
Datum
2017-06-07

     
     

Sida
6(9)

Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

2 Uppdrag och syfte
Miljö- och byggenheten har genom näringslivsenheten vid Ludvika kommun 
fått uppdraget att administrera inkommande formulär från e-tjänsten ”En Väg 
In”. Miljö- och byggenheten har myndighetsuppdrag enligt plan och bygglagen, 
livsmedelslagen och miljöbalken vilket innebär många olika typer av dagliga 
företagskontakter genom kontroll och tillsyn men även handläggning och 
administration vid nyetableringar och utveckling eller förändringar vid befintliga 
företag i Ludvika kommun.

”En Väg In” syftar till att underlätta och effektivisera myndighetskontakter och 
via e-tjänsten och genom några knapptryck kan man få möjlighet att träffa eller 
på annat sätt få kontakt myndigheter och aktörer som kan tänkas vara berörda. 
Ambitionen är att samordna ett gemensamt möte med alla inblandade där 
frågor och svar kan behandlas vid ett och samma tillfälle. 
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

3 Rutin för handläggning av ”En Väg In”
1- E-post via portalen ”En Väg In” inkommer till Samhällsbyggnads-

förvaltningens officiella brevlåda som vidare befordras till utsedda 
handläggare på miljö- och byggenheten. Mottagningsbesked ska skickas 
till kunden.

2- Handläggaren registrerar inkommen e-post som en händelse i 
ärendehanteringssystemet Ecos under objektet ”En Väg In”. 
Kontaktuppgifter och uppgifter om den tänkta verksamheten samt 
kundens eventuella önskemål ska noteras under händelsen.

3- Handläggaren analyserar meddelandet och de behov och önskemål som 
kunden ger uttryck för. Handläggaren tar sedan reda på om 
förutsättningar finns för denna verksamhet samt om det finns några 
juridiska hinder för en uppstart av verksamheten.

4- Handläggaren återkopplar till kunden så snart som möjligt för att få 
kompletterande uppgifter om kundens planer, önskemål och behov. 
Inled en dialog och berätta om vad som vi kan stå till tjänst med och att 
om önskemål och behov finns samordnar vi ett möte tillsammans med 
kunden och andra eventuella myndigheter inom kommunen och aktörer 
som kan vara berörda i processen. Avsluta samtalet med att vi kommer 
att utvärdera och kartlägga de önskemål, behov som har framlagts och 
att vi återkommer med hur vi ska gå vidare i ärendet. Tillkommande 
uppgifter registreras i Ecos.

5- Utifrån vad som kan beröra handläggarens kompetensområde görs en 
bedömning av kundens planer och önskemål och om det finns några 
hinder rent juridiskt och om det finns några alternativa lösningar på 
eventuella problem. Handläggaren gör sedan en utredning och 
bedömning av vilka fler myndigheter och aktörer som är eller kan vara 
nödvändiga i processen.

6- Handläggaren samordnar ett gemensamt möte mellan kunden och de 
myndigheter inom kommunen och aktörer som bedömts som 
nödvändiga för att kunden ska få den vägledning och svar på de 
eventuella frågor som kunden har. En sammanfattande beskrivning av 
kundens planer, önskemål och behov ska delges till berörda inför mötet. 
När datum, tid och plats bestämts kontaktas kunden med en inbjudan 
till detta möte.
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

7- Vid mötet agerar handläggaren som ordförande, om inget annat 
överenskommits, och ser till att anteckningar förs under mötet. Viktigt 
är att kunden får tydliga svar på sina frågor under mötet och att kunden 
får konkreta förutsättningar för att gå vidare i processen. Stöter man på 
hinder för processen under dialogen bör alternativa lösningar som stöds 
av lagar och regler diskuteras. Mötet avslutas med att kunden får 
information om och tillgång till alla nödvändiga kontaktuppgifter, 
blanketter och dokument för att gå vidare i uppstarten av sin 
verksamhet. Mötet registreras i Ecos.

8- Bollen ligger nu hos kunden i väntan på att denne ska besluta om det 
finns förutsättningar att starta sin verksamhet. I händelse av att beslutet 
är att verksamheten ska startas ska kunden vid tidigare möte fått 
information om och tillgång till nödvändiga kontaktuppgifter, blanketter 
och dokument. När myndigheter får in eventuell anmälan och/eller 
ansökan startar en ny process. Handläggaren på miljö- och byggenheten 
kommer då att flytta över kundens registrerade händelser från En Väg 
In till ett nytt fastighetsrelaterat objekt i ärendehanteringssystemet Ecos 
och/eller ByggR. 

9- Handläggare på miljö- och byggenheten kommer fortsättningsvis vara 
behjälplig med information och vägledning för kunden som nu är i 
egenskap av företagare. Samverkan och god dialog ska vara ett ledord 
för våra handläggare i mötet med våra kunder.
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Miljö- och byggenhetens rutiner för "EN VÄG IN"

 

4 Processbeskrivning
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