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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-21 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 98  Dnr 2020/5 

 

Ordförandeinformation 2020 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

underlag för ekonomisk förstärkning av områdena ungdom, föreningsliv 
och näringsliv. Redovisning sker på arbetsutskottet den 5 maj.  

Beskrivning av ärendet 

Krisledningsnämnd 
Ordföranden informerar om att det kan bli aktuellt att med kort varsel kalla 
samman krisledningsnämnden för att kunna fatta nödvändiga ekonomiska 
beslut för att förstärka vård- och omsorgsnämnden med anledning av 
coronaviruset. 

Rekrytering 
Rekrytering av ny kommunchef fortsätter som planerat och enligt tidplanen. 

Solstrålar 
Inga ungdomar kommer att få jobb som Solstrålar i sommar utan kommer att 
erbjudas andra typer av jobb.  

Ekonomisk förstärkning 
Med anledning av coronaviruset behöver vissa områden förstärkas ekonomiskt. 
Det handlar om områdena föreningsliv, ungdomar och näringsliv.  

När det gäller föreningslivet och ungdomar bör det handla om en utökning av 
aktiviteter under sommaren kopplat till ungdomar. Exempelvis antalet 
aktivitetspunkter och att utnyttja befintliga utomhusanläggningar.  

Näringslivet bör förstärkas ekonomiskt för att kunna fortsätta med 
matutkörning till personer i riskgrupper och därmed avlasta 
hemtjänstpersonalen. 

Behandling 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på underlag till ekonomisk förstärkning av områdena ungdom, 
föreningsliv och näringsliv att redovisas på arbetsutskottet den 5 maj.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ordföranden frågar om det kan bli kommunstyrelsens beslut och finner att det 
gör det.  

Lars Handegard (V) bifaller förslaget. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet  
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS  2020/182-04  

Stöd och styrning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av VA-taxa för år 2020, från och med den 
1 juli 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderad VA-taxa för år 2020 daterad 23 april 2020. Taxorna 
gäller från den 1 juli och tillsvidare.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 22 april 2020 § 42 att föreslå fullmäktige 
att anta förslag till reviderad VA-taxa för 2020. Taxorna föreslår nämnden att 
ska gälla från 1 juli och tillsvidare.  

Nämnden föreslår att brukningsavgifterna höjs med sju procent. Anledningen 
till höjningen uppger nämnden är fortsatt ökade kapitalkostnader till följd av de 
stora investeringsprojekt som genomförts och fortsatt högt behov av 
felavhjälpning och förebyggande underhåll på befintligt ledningsnät. Därtill 
uppger samhällsbyggnadsnämnden att en höjning behövs till följd av nyligen 
genomförda och pågående utbyggnationer av ledningsnät i nya 
verksamhetsområden i relativt glesbebyggda områden, där kostnaden är hög per 
fastighet och brukningsavgifterna därmed ska bidra till kostnadstäckningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Ekonomiska konsekvenser 
Höjningen av brukningsavgifterna ska bidra till att finansiera bland annat 
underhåll och övriga kostnader som samhällsbyggnadsnämnden angett som 
orsaker till varför en höjning av brukningsavgiften behövs.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. VA-taxa för år 2020 från och med 1 juli 2020 daterad 23 april 2020.  
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 42.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-23 

Diarienummer 
KS 2020/182-04 

Sida 

2(2) 

Beslut inklusive bilaga 1 skickas till 
Styrdokument 
WBAB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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TAXOR 
Sida 

1(8) 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS 2020/182-04  

  

 
 

 

 

VA-taxa för år 2020 
Från och med 1 juli 2020 

Dokumentnamn 
VA-taxa för år 2020 från och med 1 juli 2020 

Dokumenttyp 
Taxor 

Omfattning 
Ludvika kommun 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
VD för WBAB 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen, WBAB:s 
webbplats 

Författningsstöd 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Beslutad 
KF 2020-06-01 § XX 

Bör revideras senast 
Årligen 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/182-04 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS 2020/182-04 
Sida 

2(8) 

VA-taxa för år 2020

 
 
  

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS 2020/182-04 
Sida 

3(8) 

VA-taxa för år 2020

VA-taxan fr.o.m. 1 juli 2020 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Ludvika kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, ska ägare av fastighet inom anläggningens 
verksamhetsområde och annan som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare betala avgifter.  

Mervärdesskatt tillkommer på alla avgifter. 

§ 2 
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgifts-
beräkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. 

§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål som inte 
jämställs med bostadsfastighet, t.ex. kontors-, förvaltnings-, affärs-, hotell-, 
hantverks- eller småindustriändamål. 

Med beteckningen småhus avses både en- och tvåfamiljshus. 

§ 4 

Mom. 1 
Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 § lagen om allmänna vattentjänster för 
följande ändamål: 

a) V vattenförsörjning, 

b) S spillvattenavlopp, 

c) D dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom 

       detaljplan, 

d) dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom detaljplan. 

Mom. 2 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a, b och d inträder när 
samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och underrättat fastighetsägaren om det. Det förutsätts då att samtliga i 24 § 
första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. Avgiftsskyldighet för 
ändamålet enligt c inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda. Anläggningsavgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldigheten inträder. 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS 2020/182-04 
Sida 

4(8) 

VA-taxa för år 2020

Anläggningsavgifter 
§ 5 

Bostadsfastighet 

Mom. 1 
För bostadsfastighet och enligt § 3 därmed jämställd fastighet ska, vid 
avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivna ändamålen, betalas en 
anläggningsavgift med: 

117 000 kronor (146 250 kr inkl. moms) per småhus omfattande 3 r.o.k. 
Beloppet ökas eller minskas med 2 500 kronor (3 125 kr inkl. moms) för varje 
rum mer eller mindre än tre. 

Mom. 2 
Vid utförandet av serviser för vattenförsörjning och spillvattenavlopp samtidigt, 
betalas en avgift med 85 % av i mom. 1 angivet belopp.  

Mom. 3 
Vid utförandet av enbart servisledning för vattenförsörjning betalas en avgift 
med 60 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 4 
Vid utförandet av enbart servisledning för spillvattenavlopp betalas en avgift 
med 55 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 5 
Vid utförandet av enbart servisledning för dag- och dränvattenavlopp betalas en 
avgift med 35 % av i mom. 1 angivet belopp. 

Mom. 6 
Vid varje bostadshus med lägenheter utöver en, betalas för den första en avgift 
som anges i mom. 1–5. För varje lägenhet om 3 r.o.k. utöver den första betalas 
en avgift om 12 700 kronor (15 875 kr inkl. moms). Beloppet ökas eller minskas 
med 2 200 kronor (2 750 kr inkl. moms) för varje rum mer eller mindre än tre. 

Vid utförandet av mindre än tre servisledningar vid varje förbindelsepunkt ska 
avgiften ha den procentsats som anges i mom. 2–6. 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, 
eller annars efter ritning eller uppmätning som samhällsbyggnadsförvaltningen 
godkänner. 

§ 6 

Annan fastighet 

Mom. 1 
För annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom. 1 angivet 
ändamål betalas anläggningsavgift enligt § 5 mom. 1–6.  

För rumsenheter större än 20 m2 utgår en tilläggsavgift på överskjutande yta 
med 40 kr/m2 (50 kr/m2 inkl. moms). Med rum menas en sådan lokal, som är 
försedd med anordning för uppvärmning eller uppvärms från angränsande lokal 
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Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-23 
Diarienummer 

KS 2020/182-04 
Sida 

5(8) 

VA-taxa för år 2020

och har en golvyta av minst 7 m2 och direkt fönsterbelysning. Affärslokaler 
(inte magasin) som är utan uppvärmning men för övrigt uppfyller ovanstående 
villkor räknas som rum. 

§ 7 
Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet, betalas 
tilläggsavgift enligt § 5 och 6. 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (inte nybildad) förut bebyggd fastighet, för 
vilken den allmänna va-anläggningen nyttjas för nybebyggelsen, ska inte betalas 
avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden 
ersatta förutvarande bebyggelsen. Då betalas endast tilläggsavgift för 
tillkommande lägenhet, rum eller utrymmen. Avgiftsskyldighet inträder då 
byggnadslov har meddelats. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, besluta om sådan 
ändring av taxan som kan vara aktuell i varje enskilt fall.  

§ 8 
Sedan kommunen har utfört vad som ankommer på kommunen enligt lagen 
om allmänna vatten- och avloppsledningar, betalas anläggningsavgiften inom 
den tid som kommunen anger i faktura. 

§ 9 
Om ledning, efter ansökan och särskilt medgivande av samhällsbyggnads-
förvaltningen, har utförts på annat sätt, försetts med andra anordningar än vad 
samhällsbyggnadsförvaltningen anser nödvändigt eller om en extra 
servisledning har anlagts, ska fastighetsägare, utöver anläggningsavgift och 
tilläggsav-gift enligt § 5–6, betala ersättning för det, inom den tid som anges i 
faktura. 

Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
och samhällsbyggnadsförvaltningen godkänner det, ska fastighetsägaren betala 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som är skäligt med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av 
den tidigare servisledningens allmänna del. 

Anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är nödvändigt att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
samhällsbyggnadsförvaltningen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling, med det 
avdrag som är skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick. 

Brukningsavgifter 
§ 10 

Mom. 1 
För begagnande inom fastigheten av såväl den allmänna renvattenanläggningen 
som den allmänna avloppsanläggningen för spill- och dagvatten ska, där inte 
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6(8) 

VA-taxa för år 2020

annat följer av nedanstående, betalas brukningsavgift bestående av en fast del 
och en rörlig del. 

Fast avgift 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Bostadsfastighet såsom 
småhus och fritidshus  

2 045 kr/år  2 556,25 kr/år  

Bostadsfastighet med 
lägenheter, för varje 
lägenhet 

1 481 kr/år 1 851,25 kr/år 

Vid anslutning av enbart vatten eller enbart avlopp betalas 80 % av ovan 
angivna fasta delar av brukningsavgiften, samt rörlig del avseende antingen 
vatten eller avlopp. 

Affärs- och industrifastigheter betalar istället för en fast avgift en högre rörlig 
avgift, dock lägst 1 920 kr/år (2 400 kr/år inkl. moms). 

Rörlig avgift 
För en- och flerfamiljshus, fritidshus: 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 19,37 kr/m3 24,21 kr/m3 
Enbart vatten 6,98 kr/m3 8,72 kr/m3 
Enbart avlopp 12,39 kr/m3  15,49 kr/m3  

 

För affärs- och industrifastigheter:  
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp  30,70 kr/m3 38,38 kr/m3  
Enbart vatten 11,05 kr/m3 13,81 kr/m3 

Enbart avlopp 19,65 kr/m3 24,57 kr/m3  

Avgiften betalas med en fjärdedel fyra gånger om året.  

Mom. 2 
Om samhällsbyggnadsnämnden har medgivit att vattenförbrukningen för en- 
och flerfamiljshus, fritidshus tillsvidare inte ska fastställas genom mätare, betalas 
avgift enligt § 12.  

För en- och flerfamiljshus, fritidshus med extra utemätare för mätning av vatten 
som inte avleds till avloppsnätet, betalas en avgift med 15,95 kr/m3 (19,94 
kr/m3 inkl. moms). 

Mom. 3  
För affärs- och industrifastigheter gäller att om det till avloppsnätet tillförs 
större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 
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VA-taxa för år 2020

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan samhällsbyggnadsnämnden och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd. 

Mom. 4  
Vid anslutning av enbart avlopp till den allmänna ledningen ska vattenmätare 
monteras på den privata renvattenanläggningen. 

Mom. 5  
Brukningsavgift för begagnande av vatten- och avloppsanläggning för annan 
fastighet än som anges i mom. 1, ska betalas efter i mom. 1 angivna grunder om 
nyttan av begagnandet i huvudsak är densamma. 

§ 11 
Kan brukningsavgiften för viss fastighet inte beräknas enligt i § 10 angivna 
grunder, är kostnaderna för vatten- och avloppsanläggningen högre eller lägre 
än för övriga fastigheter eller har anslutning efter tillstånd skett för enbart 
vatten eller enbart avlopp, kan de i § 10 angivna avgifterna ändras av 
samhällsbyggnadsnämnden i varje särskilt fall. 

Om vattenmätare misstänks visa annan förbrukning än den verkliga eller inte 
har fungerat, ska samhällsbyggnadsförvaltningen låta undersöka mätaren om 
kontoret anser det vara nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Kostnaden för undersökning av mätare betalas av fastighetsägaren med 1 350 
kronor (1 687,50 kr inkl. moms) om han har begärt undersökning och mätaren 
godkänns, annars betalar samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att uppskatta förbrukningen, om felets 
storlek inte kan utredas eller om mätaren inte har fungerat. 

§ 12 

Mom. 1 
För bebyggd fastighet där vattenförbrukning tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas avgift ut med: 

En- och flerfamiljshus och fritidshus 
 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Vatten och avlopp 2 906 kr 3 632,50 kr  

Enbart vatten 1 047 kr 1 308,75 kr  

Enbart avlopp 1 859 kr 2 323,75 kr  

Avgifterna motsvarar 150 m3. 

Avgifterna i denna paragraf betalas med en fjärdedel fyra gånger om året. 
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Uttag av vatten ur brandpost 
§ 13 
För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare, betalas 
brukningsavgift enligt § 10 mom. 1, rörlig avgift för affärs- och 
industrifastigheter. Dessutom betalas en engångsavgift på 500 kr (625 kr inkl. 
moms) och en hyra på 25 kr (31,25 kr inkl. moms) per dygn.  

Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning, betalas en 
avgift på 800 kr (1 000 kr inkl. moms) per dygn. 

Övriga debiteringar 
§ 14 
Har samhällsbyggnadsförvaltningen stängt av vattentillförseln eller vidtagit 
andra åtgärder på fastighetsägarens begäran, eller beroende på att han har 
åsidosatt sin skyldighet att betala va-avgift, debiteras följande avgifter: 

 Pris utan moms Pris inklusive moms 

Nedtagning av vattenmätare 800 kr  1 000 kr 
Uppsättning av vattenmätare 800 kr  1 000 kr 
Avstängning av vattentillförsel 800 kr 1 000 kr 
Påsläpp vattentillförsel 800 kr  1 000 kr 
Montering av strypbricka i vattenmätare 800 kr  1 000 kr 
Demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

800 kr 1 000 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 kr  1 875 kr 
Byte av sönderfrusen vattenmätare 
exklusive kostnad för vattenmätare 

1 200 kr 1 500 kr 

Utförs ovanstående åtgärder utanför ordinarie arbetstid (07.00 – 15.30) 
debiteras den dubbla avgiften. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 42  Dnr 2020/254 

 

VA- taxa för år 2020, från och med 1 juli 2020 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslag till reviderad VA- taxa för 2020. Taxorna gäller från 1 juli 2020 och 
tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 
Vi föreslår att brukningsavgifterna höjs med 7 %. 
Anledningen till höjningen är: 

- främst de fortsatt ökande kapitalkostnaderna till följd av de stora 
investeringsprojekt som genomförts. 

- fortsatt högt behov av felavhjälpande och förebyggande underhåll på 
befintligt ledningsnät. 

- nyligen genomförda och pågående utbyggnationer av ledningsnät i nya 
verksamhetsområden i relativt glesbebyggda områden, där kostnaden är 
hög per fastighet och brukningsavgifterna därmed ska bidra till 
kostnadstäckningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 april 

2020. 

2. Förslag VA- taxa från 1 juli 2020. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 april 2020 §34. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för antagande 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, för kännedom 
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se  

Datum 

2020-04-14 
Diarienummer 

KS  2020/170-21 

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Granskningsyttrande över ny detaljplan för del av 
Saxhyttan 4:411 med flera "Bysjöstrandens ekoby" 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget till en 
ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan del av 
Saxhyttan med flera.  

Planområdet ligger vid Bysjön söder om Grangärde. Huvudsyftet med planen 
är att ett bostadsområde som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas 
inom planområdet. Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan för bostäder, 
som dock inte var anpassad för en ekoby. 

Detaljplanen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs på motsvarande sätt som i 
gällande detaljplan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Samråd pågick mellan 17 januari till och med den 26 februari 2020.  Under 
samrådstiden inkom 14 yttranden varav åtta med synpunkter, se synpunkterna i 
samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig den 4 
februari 2020 § 36 angående detaljplanen och hade då inget att erinra mot 
planen.  

Granskning pågår från 16 april till 7 maj 2020. Kommunstyrelsens förvaltning 
har inte något att erinra mot förslaget och föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inte lämna några synpunkter.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ekonomiska kostnader i 
denna del av detaljplanarbetet. Framtida kostnader vid antagande av  
detaljplanen framkommer i planbeskrivningen.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 
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Bilagor 

1. Samrådsredogörelse, daterad april 2020.  
2. Planbeskrivning, daterad april 2020.  
3. Plankarta, daterad april 2020.  
4. Underrättelse, daterad april 2020.  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Underrättelse 

Granskning av ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med 
flera ”Bysjöstrands ekoby” 
Planområdet ligger vid Bysjön söder om Grangärde. Huvudsyftet med planen 
är att ett bostadsområde som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas 
inom planområdet. Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan för bostäder, 
som dock inte var anpassad för en ekoby. 

Detaljplanen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs på motsvarande sätt som i 
gällande detaljplan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Handlingar  

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 
tillgängliga på  

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid 
- Nyhammars bibliotek, under öppettid 
- Ludvika bibliotek, under öppettid 
- Internet: www.ludvika.se/planer  

Information och synpunkter 

Planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 63 
samhallsbyggnad@ludvika.se 

Granskningen pågår till den  med den 16 april till och med den 7 maj 
2020, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till 
granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har 
väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera 
hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett 
godkännande av planen. 
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Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:  
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 
och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 
handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 
personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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Samrådsredogörelse 

Tillhörande ny detaljplan för  

Del av Saxhyttan 4:411 med flera 

”Bysjöstrands ekoby” 

i Grangärde 

 

 

Arkitektens vision och detaljplanens användningsområden i Ludvika kommuns interaktiva 3D-

modell. Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 
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1. Samrådets bedrivande 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutade, den 10 december 2019, att 

ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ären-

det. I uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning. 

Samrådet genomfördes från den 17 januari till och med den 26 februari 2020. 

Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, 

kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett förslag till ny detalj-

plan. 

Underrättelse om samrådet har funnits på kommunens anslagstavla. Samråds-

handlingar har skickats ut till 38 berörda remissinstanser enligt verksamhetsom-

råde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. Detaljplanen har även varit 

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

hammars bibliotek, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i 

Ludvika Folkets hus.  

Ett samrådsmöte hölls den 4 februari 2020. 

14 yttranden har inkommit, varav tre efter samrådstidens slut. 
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2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställnings-

tagande 

Av inkomna 14 yttranden var åtta med synpunkter och sex utan erinran. 

  Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen  S11  x 2020-02-25 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl     

Kommunstyrelsens arbetsutskott S8 x  2020-02-10 

Myndighetsnämnden miljö och bygg S10  x 2020-03-01 

Kultur- och fritidsnämnden S6 x  2020-02-04 

WBAB S14  x 2020-03-01 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

    

-     

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet  

    

-     

Intresseföreningar och sammanslutningar     

-      

Övriga privatpersoner     

En privatperson S13  x 2020-01-28 

Övriga      

Inobi AB  S1  x 2020-01-20 

Bergsstaten S2 x  2020-01-20 

Region Dalarna S3 x  2020-01-22 

Polismyndigheten S4 x  2020-01-23 

PostNord S5  x 2020-01-28 

Lantmäteriet S7  x 2020-02-05 

Trafikverket S9  x 2020-02-12 

Telia - Skanova S12 x  2020-02-28 
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3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Yttranden utan erinran eller synpunkter redovisas endast i tabellen ovan. 

S1 Erik Berg – Inobi AB – analys – arkitektur 

Yttrande inkommet den 20 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inga invändningar  

Stycke 6.9.1 angående vatten- 
och avlopp 

Det vi planerar för är en kretsloppsbase-
rad biologisk avloppsrening. Om man 
skall gå rakt på ett etablerat och godkänt 
system kan det innebära Alnarp Clean 
Water, men vi tar in förslag även på an-
nan utformning från designers/leverantö-
rer. Det blir dock fel att säga att det är 
en ”akvaponisk rening”. Det akvapo-
niska odlingssystemet (fisk+växtodling) 
ligger parallellt med vattenreningen men 
är inte planerat att vara en del av syste-
met för att rena vatten. De skulle dock 
kunna kopplas samman i den meningen 
att det renade vattnet kan användas i den 
akvaponiska odlingen. Det KAN bli ett 
system där man tar hand om urinen och 
använder den i odlingar, men om du skri-
ver ”kretsloppsbaserad biologisk avlopps-
rening” täcker du in alla möjliga alterna-
tiv. 

Planbeskrivningen justeras. 

 

S3 Region Dalarna - Kollektivtrafikförvaltningen 

Yttrande inkommet den 22 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Inga problem att bedriva befintlig kollek-
tivtrafik med den föreslagna planbeskriv-
ningen. 

Se även 5. Övrigt. 

Kollektivtrafikförvaltningen vill dock på-
tala att framkomlighet för busstrafiken 
skall säkras under byggtiden. 

Framkomligheten för busstrafiken 

bedöms inte påverkas av detaljpla-

nens genomförande.  

En yta för en eventuell busshållplats 

lämnas utanför planområdet så att 

detaljplanen inte förbjuder detta.  
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S5 PostNord 

Yttrande inkommet den 28 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan.  
En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Brevlådorna är tänkta att samlas vid 

infarten till området, där det finns 

plats enligt detaljplanen och möjlig-

het att vända i närheten. Detta re-

gleras inte på något annat sätt av de-

taljplanen. Det kan även bli fråga 

om flerbostadshus inom planområ-

det. Planbeskrivningen komplette-

ras. 

 

S7 Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 28 januari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

När kommunen väljer att frångå huvud-
regeln med kommunalt huvudmannaskap 
för de allmänna platserna, eller delar av 
dem, ska de särskilda skälen för detta re-
dovisas i planhandlingarna. 

Planbeskrivningen kompletteras. I 

det här fallet är det ett starkt krav 

från ekobyföreningen att få ta hand 

om huvudmannaskapet. 

 

S9 Trafikverket 

Yttrande inkommet den 12 februari 2020. Ersätter och kompletterar ett ytt-

rande inkommet den 21 januari 2020. 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Buller 
Av underlaget är det inte möjligt att göra 
en helhetsbedömning av bullersituationen i 
planområdet. Aktuella ljudnivåer ska re-
dovisas i planbeskrivningen eftersom det 
påverkar eventuell tillsyn i framtiden. 
Nuvarande skrivning i kap 6.8.1 Buller, 
är problematisk. En mening innehåller 
information som inte stämmer: ”Enligt 
bullerberäkningar uppnås 55 dBA ekvi-
valent nivå, vid ett avstånd på 33 m från 
vägkant”. En befintlig bostad strax norr 
om området (Saxhyttan 2:3) har en be-
räknad ekvivalent ljudnivå vid fasad som 
är 55 dBA på avståndet 63 meter, enligt 
Trafikverkets beräkning år 2018. 

En ny bullerberäkning har gjorts 

med aktuella trafikuppgifter och 

prognosår 2040.  

Planbeskrivningen kompletteras 

med hänvisning till bullerförord-

ningen. 

Gränsen 55 dBA ekvivalent nivå är 

endast en illustration. Den har ingen 

juridisk betydelse. Den tas bort från 

plankartan för att undvika missför-

stånd.  

Den planbestämmelse som finns är 

att bostadshus inte får byggas när-

mare riksvägens vägkant än 60 m. 
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 Bullerutredningen bör uppdateras med 
aktuella trafikuppgifter och prognosår 
2040 och innehålla vilka bullerkällor 
som påverkar planområdet. Bullernivå-
erna behöver redovisas (ekvivalent och 
maximal vid fasad och uteplats) samt hur 
riktvärden avses uppfyllas. Det kan 
räcka med några få beräkningspunkter 
givet att 60 m behålls och att det avstån-
det räcker enligt förordningen. 

 Planbeskrivningen ska hänvisa till 
Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggande 

 Gränsen 55 dBA ekvivalent nivå en-
ligt bullerberäkning ska inte redovisas i 
plankartan. Markanvändningen ska re-
gleras med planbestämmelser som speglar 
planbeskrivningen. 

Detta avstånd är tillräckligt för att 

uppfylla bullerförordningens krav 

även för prognosåret 2040. 

Anslutning 
Anslutning kan göras i det läge som pla-
nen föreslår då sikten är god. Med tanke 
på trafiksäkerheten är det positivt att en-
bart en anslutning ska försörja hela om-
rådet. 
I detaljplanen ska det framgå exakt hur 
anslutningen ska dimensioneras och utfor-
mas. Avtal ska skrivas om detta med 
Trafikverket innan antagande. 
För att säkerställa att anslutningen blir 
rätt dimensionerad behövs information om 
hur mycket trafik man räknar med, hur 
många tomter och bostäder det blir etc. 
 
Ytterligare frågor att tänka på är: 
Vill kommunen ha vägvisning till områ-
det? 
Planerar kommunen ha vägvisning till 
området? 
Planerar kommunen för belysning vid an-
slutningen? Den ska isåfall vara utanför 
vägområdet. 
Ska det finnas busshållplatser? 
Hur ska människor ta sig till och från 
busshållplatserna? 

Anslutningen utformas i samråd 

med Trafikverket. Den exakta ut-

formningen redovisas i en särskild 

projekteringsritning.  

Planhandlingarna justeras och kom-

pletteras till granskningsskedet. 

Planområdet minskas så att detalj-

planen inte hindrar att det byggs en 

busshållplats, om befolkningen på 

Bysjöstrand blir så stor att detta be-

döms vara motiverat. 

Övriga frågor hör till projektets ge-

nomförande. De regleras inte av de-

taljplanen. 

Dagvatten 
En utredning som inbegriper flödesberäk-
ning för minst 100-årsflöde måste göras. 
Utredningen ska beräkna det naturliga 

Hundraårsflödet är utrett av Myn-

digheten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB) och har gett upphov 
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flödet och jämföra med efter exploate-
ringen. Inget mer vatten än det naturliga 
ska ledas till Trafikverkets anläggning. 
Vi vill se utredningen och den måste god-
kännas av Trafikverket innan anta-
gande. 

till kommunens riktlinjer för ny be-

byggelse vid Bysjön, redovisade i 

planbeskrivningen. Det är beräknat 

till +157,2 m RH2000. Planbeskriv-

ningen kan kompletteras med att 

detta är hundraårsflödet för Bysjön. 

Vid hundraårsflödet kommer riks-

vägen att bli lite översvämmad strax 

norr om utfyllnaden i sjön. Detta 

beror dock inte på den planerade 

gång- och cykelvägen (GC-vägen).  

Beräkning av hundraårsregnet är 

inte nödvändig om GC-vägen place-

ras utanför riksvägens vägområde. 

Diken, till exempel de vid gång- och 

cykelvägen och i överkant kvarters-

mark, bör dimensioneras för fem-

tioårsregn. Det bedöms vara till-

räckligt för att säkerställa att Trafik-

verkets anläggning inte påverkas ne-

gativt av det som detaljplanen tillå-

ter. Dagvatten från GC-vägen kom-

mer att ledas från Trafikverkets an-

läggning. Marken där GC-vägen går 

nära riksvägen är dessutom dräne-

rande – grovsilt/finsand. Även mar-

ken längre söderut vid väg 66 är 

dränerande - morän. 

Diket i överkant kvartersmarken be-

döms även bli tillräckligt så att dag-

vatten från riksvägen inte riskerar 

att översvämma bostadsområdet. 

Marken sluttar från vägen, utom där 

vägen går i en skärning, men där 

finns en kulle mellan vägen och bo-

stadsområdet. Marken fortsätter att 

slutta från vägen genom hela bo-

stadsområdet. De flesta av byggna-

derna och gatorna blir på mer än 60 

m avstånd från vägen. Inget dagvat-

ten leds från bostadsområdet till 

Trafikverkets anläggning.  

Se även 5. Övrigt, andra stycket.  
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GC-väg nära väg 66 
Att bygga en gc-väg får inte påverka väg 
66 negativt. Gc-vägen måste vara utanför 
vägområdet till väg 66. Plankartan anger 
gc-väg inom vägområdet till väg 66. För 
att kunna planera gc-väg med detaljplan 
samt för att kommunen själv ska kunna 
bygga, måste gc-vägen vara utanför väg-
området. Det ska finnas ett utrymme 
mellan väg och gc-väg, exempelvis med 
tanke på snöröjning och trafiksäkerhet. 
Projekteringen som ska göras kommer att 
visa vilket avstånd som krävs. 
Om gc-vägen är i vägområdet krävs väg-
plan och att Trafikverket ska bygga. 
I plankartan ska framgå vem som är 
väghållare för vilken yta. Gc-vägen ska 
byggas enligt krav från Vägars och gators 
utformning, VGU. 
Exempel på frågor som detaljplanen ska 
besvara är: 
Var är statligt väghållningsområde och 
var är kommunalt väghållningsområde? 
Är det klarlagt att ytan som föreslås kla-
rar VGU:s krav? 
I genomförandebeskrivningen bör framgå 
att avtal kan behöva skrivas med Trafik-
verket, samt att avtalen ska vara på-
skrivna innan detaljplanen antas. Om 
bevakningsprojektledare behövs från Tra-
fikverket ska avtal tas fram om det. 
Projektering ska göras i samråd med 
Trafikverket. Projekteringshandlingar 
ska godkännas av Trafikverket innan 
detaljplanen antas. 
Där vi är i processen nu kan en profilrit-
ning med tvärsektioner räcka, där förhål-
landet mellan väg och gc-väg visas. Full-
ständig projektering krävs i ett senare 
läge. 

En ny projekteringsritning har 

gjorts, där GC-vägen placeras utan-

för vägområdet. Enligt telefonsam-

tal med Trafikverket är vägområdet 

det område som slåttras av Trafik-

verket. I det här fallet är även väg-

bank och diken (där det finns) in-

mätt av kommunen och redovisat i 

grundkartan.  

Vid utfyllnaden i Bysjön placeras 

vägbanken för GC-vägen i sjön vid 

sidan om befintlig vägbank för väg 

66. 

Eftersom planområdet inte längre 

inkräktar på vägområdet för väg 66 

så behövs ingen komplettering med 

gränsdragning, förutom vid anslut-

ningen till busshållplatsen nära 

Gamla vägen, där gränsen föreslås 

bli i plangränsen. VGU följs vid 

projekteringen. 

Planhandlingarna kompletteras med 

uppgifter om avtal.  

Se även 5. Övrigt, andra stycket. 

 

S10 Myndighetsnämnden miljö och bygg – Ludvika kommun 

Yttrande inkommet den 19 februari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Det finns inte närmare beskrivet hur vat-

ten- och avloppshanteringen ska bedrivas. 

En beskrivning av avloppslösning-

arna har tagits fram av projektets ar-

kitekt och biläggs planhandlingarna. 
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Det viktigaste vid denna hantering är sä-

kerhetsfrågor som dricksvattenkvalitet och 

smittrisker. Normalt sett innebär detta 

kommunalt vatten och avlopp vid ny de-

taljplan. Under sådana omständigheter 

har Myndighetsnämnden miljö och bygg 

inga erinringar i ärendet. Ett godkänt och 

hållbart arrangemang för vatten och av-

lopp är nödvändigt för att kunna ge bygg-

lov. Egna hanteringar och omhänderta-

gande av avlopp är tillståndspliktigt enligt 

miljölagstiftningen. Om sådana tillstånd 

kan ges är osäkert utan närmare utred-

ning och redovisning av reningsmetodik. 

Typ av rening, dimensionering, omhänder-

tagande av slam, näringsämnen etcetera 

måste redovisas. Avloppshantering inne-

bär smittrisker och kan också kräva 

stora ytor. 20 bebyggda fastigheter utan 

begränsning av antalet huvudbyggnader, 

med möjlighet till uppdelning i flera tom-

ter, med rätt till bygglovsbefriade åtgärder 

för varje hus innebär en efter hand 

ökande avloppsbelastning. Med anslut-

ning till kommunalt vatten och avlopp så 

är detta inget problem men med egna han-

teringar av avloppsvattnet är det antagli-

gen helt omöjligt. Området är inte lämp-

ligt för avloppsinfiltration eftersom det be-

står av täta jordarter. Vattenkvaliteten 

vid anläggandet av egna brunnar kan 

också ge problem. Tillstånd hos mark- 

och miljödomstol kan också krävas för 

vattentäkt för mer än två hushåll. 

 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Det är tänkt att bli en kretsloppsba-

serad biologisk avloppsrening – se 

yttrande S1. Granskningshandling-

arna kommer att föreskriva en så-

dan enskild anläggning. Se även 5. 

Övrigt, sista stycket.  

Enligt ett mejl från miljö och bygg 

2020-03-10 finns det, öster om om-

rådet med silt, moränmark som kan 

vara lämplig för infiltration. Detta 

behöver utredas. En karta med 

jordarter bifogades, planbeskriv-

ningen kompletteras med den. 

Grönt på kartan är täta jordarter. 

 

 

En detaljplan kan inte bestämma att hu-

sen ska vara passivhus så det kan bli 

moderna konventionella krav istället. 

Det stämmer. Det finns inte heller 

någon bestämmelse i detaljplanen 

som kräver detta. I planbeskriv-

ningen står att bostadshus bör utfö-

ras som så kallade passivhus eller  

lågenergihus. Ekobyföreningen har 
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en hög ambitionsnivå i sådana här 

frågor. 

 

S5 Länsstyrelsen Dalarna 

Yttrande inkommet den 25 februari 2020 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Överprövningsgrundande 
synpunkter 

 

Strandskydd  
Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med en bättre motivering till att använda 
särskilt skäl 3 enligt 7 kap. 18 § MB. 
Kommunen behöver motivera behovet av 
bryggorna och vilket allmänt intresse 
dessa skulle få.  
Planbestämmelsen W1 på plankartan 
behöver också kompletteras med maximal 
längd och bredd på bryggorna. 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Planbestämmelsen W1 kompletteras. 

Hälsa och säkerhet  
Buller  
Kommunen behöver uppdatera bullerut-
redningen med aktuella trafik- och buller-
nivåer. Bullernivåerna behöver redovisas 
(ekvivalent och maximal vid fasad och 
uteplats) samt hur riktvärden avses upp-
fyllas. Kommunen behöver även reglera 
markanvändning i detaljplanen med 
planbestämmelser som överensstämmer 
med planbeskrivningen. 

En ny bullerberäkning har gjorts 

som redovisas i granskningsskedet.  

Den planbestämmelse som finns för 

att uppfylla riktvärdena är att bo-

stadshus inte får byggas närmare 

riksvägens vägkant än 60 m. Detta 

avstånd är tillräckligt för att uppfylla 

kraven i bullerförordningen.  

Länsstyrelsen kommer att kontaktas 

för precisering av vad i planbestäm-

melserna som inte överensstämmer 

med planbeskrivningen. 

Övrigt  

Hälsa och säkerhet  
Kommunen behöver i planbeskrivningen 
beskriva syftet med området ”Väg”. 
Kommunen behöver även förtydliga om 
GC-vägen ligger innanför eller utanför 
vägområdet till väg 66.  
Länsstyrelsen hänvisar även till Trafik-
verkets yttrande angående ”GC-väg nära 
väg 66”. 

Gång- och cykelvägen kommer att 

byggas utanför vägområdet för riks-

vägen. Därmed behövs inget om-

råde med användningen VÄG. 

Se även yttrande S9. 

Miljökvalitetsnorm  
Vid lokal hantering av avloppsvatten bör 
den eventuella påverkan av anläggningen 

Planbeskrivningen kompletteras, 

och en bilaga kommer att finnas i 

granskningsskedet. 
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på recipienten beskrivas, och möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormen. 
Natur  
Det finns ett träd med naturvärden mar-
kerat på plankartan. I planbeskrivningen 
anges också att det finns andra värdefulla 
träd som stora aspar inom planområdet. 
Träd som har höga naturvärden bör 
skyddas genom planbestämmelser samt 
att marklov för trädfällning införs. Be-
stämmelserna bör kombineras med väl be-
skrivna skäl, i planbeskrivningen, om 
vad som fordras för att träd ska kunna 
fällas.  
När arbete utförs invid träden bör läns-
styrelsens rekommendationer ”skydda trä-
den vid arbeten” följas, för att undvika 
skada på träden. 

Planhandlingarna kompletteras.  

Dagvatten  
I planhandlingarna finns det inget beskri-
vet om hur dagvattenhanteringen ska ske. 
Planhandlingarna bör kompletteras med 
en beskrivning om detta. 

Planhandlingarna kompletteras.  

Avlopp  
Av planbeskrivningen framgår det att 
planområdet kan anslutas till kommu-
nalt vatten- och avlopp. Kommunen bör 
förtydliga om det finns ett beslutat verk-
samhetsområde eller om vatten- och av-
lopp kommer att lösa enskilt.  
Den tänkta lokala avloppslösningen som 
benämns ”aquaponisk rening” behöver 
kortfattat beskrivas. Detta med anled-
ning av att metoden inte är känd. 

Planbeskrivningen kompletteras och 

förtydligas. Det finns inget beslut 

om kommunalt verksamhetsområ-

det. Se även 5. Övrigt, sista stycket. 

”Aquaponisk rening” är en miss-

uppfattning – se yttrande S1. 

Undersökningssamråd om bety-
dande miljöpåverkan  
Kommunen har bedömt att miljöpåver-
kan inte kan antas bli så betydande att 
en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap 
miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att detalj-
planeförslaget inte innebär betydande mil-
jöpåverkan. 
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S13 En privatperson 

Yttrande inkommet den 28 februari 2020 (sent inkommet) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

 

Vid muntlig kontakt framkom att 

det är som mest nattviol nära stran-

den inom det rosa området. Den 

planerade gångstigen föreslogs där-

för placeras längre från stranden, 

men med varsam utformning kan 

den ändå placeras inom det rosa 

området.  

Plankartans illustration för gångsti-

gen justeras och planbeskrivningen 

kompletteras. 

 

S14 WBAB – Wessman Barken vatten och återvinning AB 

Yttrande inkommet den 3 mars 2020 (sent inkommet) 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vi har varit mycket tydliga mot projekt-

ledaren under flera tillfällen gällande 

VA. WBAB och Samhällsbyggnadsför-

valtningen/VA-huvudmannen där vår 

kontakt är Jan Lundberg är helt överens 

i denna fråga. Antingen vi gör ett VA-

område och drar ut kommunalt VA eller 

det blir inget kommunalt VA och områ-

det får ordna en egen lokal lösning där 

kommunen frånsäger sig allt ansvar i all 

framtid. Vi måste lära oss från tidigare 

erfarenheter av otydlighet och gemensam-

hetsanläggningar. 

Planbeskrivningen ändras så att den 

inte öppnar för någon flexibilitet i 

denna fråga. 

Återvinningen har inga synpunkter på 

detaljplanen. 
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I stort gällande detaljplanen ska dom 

vara tydliga och det ska inte finnas någon 

otydlighet för byggnadsinspektörerna att 

sedan basera sina bygglov på planen. Vi 

anser inte att den är tydlig. Ord som ”an-

tingen eller”, eventuellt, ”föreningen väl-

jer” förekommer. 

Planbeskrivningen ändras så att den 

inte öppnar för någon flexibilitet i 

denna fråga. 

 

4. Samrådsmöte 

Vid samrådsmötet den 4 februari 2020 i Sockenstugan i Grangärde, närvarade 

12 personer från allmänhet och sakägare. 

Synpunkter på planförslaget från mötet:  

 Lägg ledningar för vatten och avlopp bara i den nya utfyllnaden i Bysjön. 

Sedan kan de läggas bredvid gång- och cykelvägen eller närmare riksvägen 

– de kan läggas senare om det visar sig behövas.  

Kommentar: Dessa ledningar får i så fall bekostas av ekobyföre-

ningen. 

 Flytta gång- och cykelvägen några meter österut, till samma läge som en 

gammal väg strax norr om vändplanen. Det sparar många grova aspar 

och tallar.  

Kommentar: Vid besök på platsen visade det sig att detaljplanens 

läge för gång- och cykelvägen är bättre för träden än den gamla 

vägen. En del justeringar av plankartan behövs dock. 

 De som bor där vill nog ha båt. Tre bryggor vore bra, det skulle göra om-

rådet mera attraktivt. Ekobyföreningen svarade att en båt- och bilpool 

minskar behovet av många båtar och att det är fin sand i viken som gör 

den attraktiv som badplats.  

Kommentar: Det kan bli svårt att få strandskyddsdispens för flera 

bryggor. 

5. Övrigt 

Efter samrådet har en dialog förts med Trafikverket och med verksamhetsom-

rådet miljö och bygg, för att utreda hur detaljplanen ska ändras för att uppfylla 

deras krav. Samtidigt har en dialog förts med ekobyföreningen och dess arki-

tekt, när det gäller kretsloppsbaserad biologisk avloppsrening och naturvärdes-

träd.  

Ett möte med Trafikverket hölls den 3 april. Ett nytt förslag till placering av  

gång- och cykelvägen, utanför vägområdet för väg 66, godkändes och medför 

att kommunen kan planera för och bygga GC-vägen. Hanteringen av dagvatten 
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är tillräckligt utredd. Beräkning av 100-årsregn behövs inte. Planbeskrivningen 

kompletteras med text om att diket, som ska skydda bostadsområdet mot dag-

vatten från väg 66 och Korsnäsberget, ska hålla minst 1% lutning och ska un-

derhållas så att det inte blir stopp i det. Plankartan justeras enligt Trafikverkets 

krav på utformning av väganslutningen av lokalgatan till väg 66 och så att en 

busshållplats kan byggas där. Avtal ska skrivas om väganslutning och bevak-

ningsuppdrag. 

Vid ett skypemöte den 9 april 2020 med samhällsbyggnadsförvaltningens för-

valtningschef, planeringschef och planarkitekt bestämdes att planhandlingarna 

ska föreskriva enbart enskild vatten- och avloppsanläggning. 

6. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2020. 

7. Slutsats 

Detaljplanen kan skickas ut på granskning efter att planhandlingarna justerats 

enligt förvaltningens kommentarer och 5. Övrigt i denna samrådsredogörelse. 

Planärendet kan fortsätta med standardförfarande. 

8. Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde Planering.  

Johanna Ingre 

Planeringschef  

Torkel Berg 

Planarkitekt - handläggare 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningar

E

Avloppsrening för lokalt kretslopp

E

1

Odling och djurhållning

L

FörskolaS

1

VerkstadZ

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

Öppet vattenområde med max två bryggor max 2,5 m breda och

max 40 m långa

W

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

träd

1

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Huvudbyggnader ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns,

komplementbyggnader ska placeras minst 3 m från fastighetsgräns.

Både huvudbyggnader och komplementbyggnader får dock

sammanbyggas med liknande byggnad på andra sidan

fastighetsgräns om krav på brandavskiljning uppfylls.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Huvudbyggnader ska placeras minst 60 meter från vägkant på väg

66,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Huvudbyggnader ska utformas så att de inte tar skada av en

översvämning upp till +158,5 m RH2000,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Staket eller häck ska finnas i fastighetsgräns mot allmän plats

NATUR.,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen när det gäller

buller och andra olägenheter,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med illustrationer (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande (skrivs efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

 

 
Illustrationsplan. Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. Skala 1:3000 
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2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med detaljplanen är att ett bostadsområde som kan fungera som 
en ekoby ska kunna byggas inom planområdet.  

Andra syften är att: 

 En gång och cykelväg (GC-väg) med underjordiska ledningar ska kunna 
byggas mellan bostadsområdet och övriga Grangärde 

 Möjliggöra för de gemensamma anläggningar/byggnader/funktioner 
som är önskvärda för en ekoby 

 Huvudmannaskapet huvudsakligen ska vara enskilt  

 Ge en flexibilitet så att olika typer av bostäder möjliggörs 

 Förhindra att bostadshus byggs för nära väg 66 

 Säkerställa ett lämpligt strandskyddsavstånd 

 

 
Bild tagen vid den planerade vändplanen – Bysjön i bakgrunden. Foto från 2011. 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden.  

Hela planområdet är beläget inom riksintresse för naturvården ”odlingsland-
skapet runt Bysjön”, som bland annat ska representera huvuddragen i svensk 
natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Värdeom-
dömet är den vackra och representativa odlings- och kulturbygden runt Bysjön. 
Lövskogsdungar och barrskogspartier bidrar till värdefull variation. Bysjöns 
stränder är värdefulla för fågellivet. 
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Då aktuell åker endast omfattar cirka 1,9 hektar, håller på att växa igen, och 
dessutom är belägen relativt långt ifrån övrig åkermark, bedöms inte en utbygg-
nad påverka det mer sammanhållna odlingslandskapet i någon större omfatt-
ning. Av de två skogspartier vid Bysjöns strand som vid en inventering1 be-
dömts vara värdefulla ligger det mest värdefulla utanför detaljplaneområdet, 
medan det andra har bestämmelsen NATUR i detaljplanen. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger mellan Bysjön och väg 66, cirka 2 km söder om Grangärde 
centrum. Planen begränsas av Bysjöns strand i väster och väg 66 i öster. Även 
en vik av Bysjön ingår i planområdet. I söder finns ingen naturlig avgränsning, 
varför en framtida utvidgning söderut är tänkbar. I norr sträcker sig planområ-
det upp till Gamla vägen, för anslutning av en gång- och cykelväg. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar cirka 7,7 hektar, varav cirka 0,6 hektar är vattenområde.  

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag huvudsakligen av Ludvika kommun. 
Marken för gång- och cykelvägen, norr om banken längs Bysjön, ägs av Svenska 
kyrkan. Se även 7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan från 2013 anger, förutom ovan nämnda riksintresse, att 
Bysjöstrand är ett område möjligt för nya bostäder och att Bysjöstrand är ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).  

Den nya detaljplanen uppfyller 18 av översiktsplanens 21 övergripande princi-
per – alla som inte enbart gäller centralorten eller rena verksamhetsområden. 

Som ett strategiskt målområde nämns livsmiljö: ”Ludvika erbjuder en trygg och 
lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. 
Här sker ett aktivt arbete för att klara omställningen till det hållbara samhället…    
…  

 Ludvika ska erbjuda attraktiva varierande boendemiljöer.  

 Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i var-
dagen. …”  

                                                 

1 Översiktlig naturvärdesinventering inom planområdet ”Bysjöstrand”, del av Saxhyttan 157:1 - 
Naturvårdssekreterare Janolof Hermansson, 2008-11-20 
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Som viljeinriktning för Grangärde nämns att bostadsområden ska utvecklas på 
Bysjöstrand bland annat. 

Under ”Framtida bebyggelse” står att ”I Grangärdebygden bör ett stort hän-
synstagande tas till dess särdrag och den direkta omgivningens natur- och kul-
turvärden. Bygden bör utvecklas på så sätt att dess karaktär kvarstår men inte 
på bekostnad att ingen utveckling sker.” 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För större delen av planområdet gäller detaljplan 418 för del av Saxhyttan 157:1 
”Bysjöstrand”. Dess syfte var att möjliggöra avstyckning och försäljning av 
tomter för villabebyggelse i attraktiva lägen. Den ursprungliga detaljplanen gav 
redan möjlighet till andra och fler bostäder än enstaka villor, om annan bostads-
bebyggelse skulle bli aktuellt. Förutom fastighetsindelning så har den detaljpla-
nen inte genomförts. Strandskyddet är upphävt inom planområdet, förutom 
inom området med användningen NATUR, enligt Länsstyrelsens beslut.2 

Ekobyns planering har utgått ifrån detaljplan 418, men ekobyföreningens öns-
kemål om flera olika användningar i de centrala delarna av planområdet och 
önskemål om att ta hand om huvudmannaskapet för allmän plats gör att denna 
nya detaljplan behövs.  

Även Trafikverkets krav på planläggning av gång- och cykelvägen längs väg 66 
– ett krav som kom efter att gällande detaljplan hade antagits – gör att detaljpla-
nen behövs. 

5.3 Program för planområdet 

Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. Därför har inget planprogram 
upprättats för denna nya detaljplan.  

År 2007-2008 upprättades ett planprogram3 för detaljplan 418 för Bysjöstrand. I 
det utreddes bland annat alternativa placeringar i Grangärde tätort och alterna-
tiva tomtlokaliseringar inom Bysjöstrand. 

5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet4 för detaljplanen. De förändringar som 
detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan, bedömdes inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt plan- och bygglagen bedömdes inte behövas. Det är betydande miljöpå-
verkan5 som utlöser MKB-kravet. Länsstyrelsen delar denna bedömning.6 

                                                 

2 Beslut 511-676-2012, 2012-01-20, Länsstyrelsen Dalarnas län 

3 Planprogram för del av Saxhyttan 157:1 ”Bysjöstrand”, Kommunledningskontoret oktober 
2007, reviderat i juni 2008 

4 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

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

6 Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-02-25, Dnr: 402-854-2020 
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Detta talar emot att förändringarna medför betydande miljöpåverkan: 

 De förändringar som görs inom kvartersmark är små – exploaterings-
graden ändras inte. 

 Omfattningen av allmän plats ändras inte, förutom utvidgningen för 
GC-vägen norrut, som dock var en förutsättning även för den gällande 
detaljplanen. 

Inget talar för att förändringarna medför betydande miljöpåverkan. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutade, den 10 december 2019, att 
ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ären-
det. I uppdraget ingår att genomföra samråd och granskning. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Skogen inom planområdet har vuxit upp på före detta åker-, ängs- och hag-
mark, enligt en karta från 18667. Enstaka träd kan vara över hundra år. Lövskog 
dominerar, men inom vissa delar har gran planterats. Barrträd finns också i 
grupper närmast sjön. I planområdets norra del finns en åker kvar som inte 
brukas längre.  

 

 

                                                 

7 Häradsekonomiska kartan 

Ett sankt parti 
med blandskog 
gränsar till plan-
området 
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         Åkern i planområdets norra del. Foto från 2011.  

Marken sluttar svagt mot Bysjön, men inom de skogbevuxna delarna finns en 
del mera kuperad terräng. Se även 6.3.2. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

En stor del av planområdet täcks av 
en siltjord (tidigare benämnd mjäla) 
med okänd mäktighet8. Detta har 
bekräftats av sonderingar gjorda 
inom planområdet, till drygt en me-
ters djup. Inför byggnationer bör en 
geoteknisk utredning göras för att 
bedöma siltlagrets mäktighet, hur 
mycket som måste schaktas bort 
och hur grundläggning ska utföras. 
Någon ras- eller skredrisk bedöms 
inte förekomma inom området. 
Siltjord kan dock innebära problem 
under byggtiden vid kraftiga regn. 
Frilagd siltjord kan då behöva 
täckas och vatten ledas bort. 9 
Siltjord är inte lämplig för infiltrat-
ion av avloppsvatten. 

Bergarterna utgörs av leptit i norra 
delen av planområdet och av yngre 
granit i den södra delen10. 

                                                 

8 Enligt kartan SGU Ser Aa 177 

9 Bedömningen är gjord av bergsingenjör Charlotte Olsson 

10 Enligt kartan SGU Ser K 30 

 
Grönt – silt 
Gult – morän 
Rosa – finsand/grovsilt 
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6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns i området. 

6.1.4 Radon 

Södra delen av planområdet är klassat som högriskområde med anledning av att 
bergarten utgörs av yngre granit. Med tanke på att bergartsgränsen inte går att 
bestämma exakt bör hela området ses som ett högriskområde och byggnadstek-
niken ska vara radonsäker. 

6.1.5 Risk för höga vattenstånd 

Vårfloder och stora regnmängder kan ge höga vattenstånd i Bysjön. Vattenni-
vån i Bysjön regleras av VB Kraft. Större förändringar sker främst under vår 
och höst. Höjdangivelserna nedan är enligt höjdsystem RH 2000. 

Bysjöns liksom Väsmans dämningsgräns, den högsta reglerade vattennivån i 
sjön, ligger på +155,44 m. Höga flöden påverkar vattenståndet i Bysjön. För 
Bysjöns del uppskattas vattenståndet ha varit +156,4 m vid 1977 års extremt 
höga nivå. Hundraårsflödet är beräknat till +157,2 m. 

En översvämningskartering11 har gjorts utmed Kolbäcksån, från och med 
Bysjön. Med den som utgångspunkt har riktlinjer12 för ny bebyggelse tagits fram 
för bland annat Bysjön. De innebär att mark för bostadshus ska hålla en höjd 
på minst +157,5 m och att bostadshusen/huvudbyggnaderna ska utformas så 
att de inte tar skada av en översvämning upp till +158,5 m. Så gott som all mark 
för bebyggelse på Bysjöstrand är högre än +157,5 m, det mesta är även högre 
än +158,5 m. Detta innebär även att riktlinjerna inte begränsar komplement-
byggnader inom kvartersmark. 

Av hänsyn till strandskydd och naturvärden kommer gång- och cykelvägen inte 
att byggas med så hög vägbank som +157,5 m överallt (se illustration nedan). 
Väg 66 finns som alternativ väg vid översvämningar över hundraårsflödet. 

För riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt gäller att de ska place-
ras på mark som är högre än +158,5 m. Detta gäller fastigheten för ”vattenverk 
och avloppsrening för lokalt kretslopp” och innebär att marken inom en 
mindre del av fastigheten behöver fyllas upp för byggnader. 

                                                 

11 Översvämningskartering utmed Kolbäcksån, - sträckan från Bysjön till utloppet i Mälaren, 
Rapport nr: 20, 2014-08-28, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

12 Redovisning av översvämningsrisk för Väsman och närliggande sjöar - Riktlinjer för markan-
vändning vid nybebyggelse, antagna av Ludvika kommuns kommunfullmäktige 2016-02-22 § 17 
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Illustration till riktlinjerna för ny bebyggelse vid Bysjön 

 

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.13 

Gården Knutsgärde har legat i området, men redan 1622 hade gården varit öde 
i mer än hundra år14. Både stenålders och järnålderslämningar finns runt sjö-
arna. Sannolikheten är stor att man påträffar okända fornlämningar vid gräv-
ningar i området. 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.15 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns idag inom planområdet. Planområdet avses bebyggas med 
en ekoby, men kan även komma att kompletteras med mera konventionell bo-
stadsbebyggelse, som till exempel villor. Bygglov för bostäder får inte ges förrän 
en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning har kommit till stånd. 

                                                 

13 Riksantikvarieämbetets fornsök 

14 Holmström, 2001 

15 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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Fågelperspektiv över norra delen av ekobyn.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

På 300 m avstånd från planområdet finns Grangärde södra industriområde. Fö-
retag i Grangärde expanderar så att nya bostäder behöver byggas. 

Det är tillåtet att bedriva icke störande verksamhet i liten skala i del av bostads-
hus eller i anslutning till bostad, till exempel i garage, om det bedöms vara 
lämpligt vid bygglovsprövning. 

Detaljplanen har ett område för E1 – avloppsrening för lokalt kretslopp, L – 
odling och djurhållning samt Z1 – verkstad. Här är tanken att funktioner för av-
loppsrening, näringsåtervinning, matproduktion och odling, avfallssortering, 
återbruk, kompostering och jordproduktion med mera ska finnas. Här finns 
även möjlighet till en verkstad och snickeri, som kan fungera som en öppen ar-
betsplats tillhörande den samfällighet som är tänkt att bildas för ekobyn. 

 
”Kretsloppskvarteret” i förgrunden och ”Kulturkvarteret” uppe till vänster.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi ab 
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6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

I Grangärde finns den mesta servicen samlad vid torget, med bland annat livs-
medelsbutik och postombud, cirka 2 km från planområdet. Postombud med 
mera finns även i Sunnansjö cirka 3 km från planområdet. Plats för brevlådor 
finns i anslutning till infarten till området. 

Förskolor och skolor från förskoleklass till och med årskurs 6 finns i Sunnansjö 
och Nyhammar, cirka 3 respektive 5 km från planområdet. Högstadium och 
gymnasium finns i Ludvika cirka 18 km från planområdet.  

I planområdets mitt finns ett område med bland annat användningen C för 
centrum och S1 för förskola. Ekobyn planerar för ett ”kulturkvarter” där man 
eftersträvar en mängd funktioner, bland annat café/restaurang, bageri, butik för 
närodlat med mera, bibliotek/informationscentrum och en kooperativ förskola.   

Bygglov för centrum/förskola får inte ges förrän en godkänd enskild vatten- 
och avloppsanläggning har kommit till stånd. 

 
Bostäder i ekobyn och ”Kulturkvarteret” uppe till höger.  
Arkitekt: Erik Berg, Inobi analys – arkitektur. 

6.2.4 Tillgänglighet 

Den måttligt sluttande terrängen gör att tillgänglighetskrav kommer att kunna 
uppfyllas. Gällande regler för tillgänglighet till bostäder ska tillämpas. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Inom planområdet finns en gammal timrad lada. Den har inte bedömts ha så 
stort kulturhistoriskt värde att rivningsförbud eller skyddsbestämmelse behövs. 
Om den bevaras ska den underhållas på ett varsamt sätt16. Det är tänkbart att 
flytta den så att den kan få en användning på en annan plats. 

                                                 

16 Plan- och bygglagen 
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Ängsladan 

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.17 

Området bör utformas så att det får en bykaraktär och så att gatan i området 
upplevs som en bygata. Byggnaderna får gärna variera en del i placering och ut-
formning, men något sammanhållande karaktärsdrag bör finnas, till exempel 
träfasader målade med faluröd slamfärg.  

Området ges samtidigt en luftig karaktär genom att fastigheternas totala tillåtna 
byggnadsarea begränsas till 20 % av fastighetsarean. Antalet huvudbyggnader 
per fastighet är inte begränsat. Komplementbyggnader får per definition inte 
dominera över huvudbyggnader. Närheten till Bysjön ska beaktas, så att det blir 
gott om utblickar mot sjön från bebyggelsen.  

Nockhöjden begränsas till max 8,5 m, vilket medför att tvåvåningshus kan 
byggas. Inom området med centrumfunktion tillåts 9,5 m nockhöjd, för att ge 
en arkitektonisk frihet att markera denna plats, med något högre byggnadsdelar. 

Tomterna ska tydligt avgränsas mot planens område NATUR vid Bysjön, med 
staket eller häck i fastighetsgränsen. Detta för att området där strandskydd gäl-
ler, inte ska upplevas som privatiserat. 

                                                 

17 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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En ekobyplan18 håller på att tas fram av ekobyföreningen. Den kan fungera som 
ett kompletterande gestaltningsprogram. 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Detaljplanens naturområde är ett bra område för lek och rekreation. Inom de-
taljplanens vattenområde kan bryggor som kan användas till bad och båtliv an-
läggas. I norr finns en äng som kan användas för bollspel och vid midsommar-
firande. 

För de mindre barnen är de stora tomterna lämpliga platser för lek. 

6.3.2 Naturvärden 

Vid en naturvärdesinventering19 konstaterades att sydväst om planområdet, i ett 
område längs stranden, finns naturvärden av nyckelbiotopsklass (markerat med 
”Naturvärde A” på plankartan). Längre norrut, inom planområdet, finns ett 
område på en udde som bedöms vara ett naturvärdesområde av lägre klass 
(markerat med ”Naturvärde B” på plankartan). Naturvärde B blir allmän plats-
mark - NATUR, och kommer alltså inte att bebyggas. Viss miljögallring kan bli 
aktuell inom det norra naturvärdesområdet, för att höja naturvärdet genom att 
släppa in mer ljus och värme. Grova och gamla lövträd, särskilt asp, bedöms ha 
höga naturvärden. 

 
Aspen till höger får en skyddsbestämmelse. Även döda träd bör lämnas kvar. 

                                                 

18 Ekobyplan för Bysjöstrand, Inobi AB xxx (ej klar än) 

19 Översiktlig naturvärdesinventering inom planområdet ”Bysjöstrand”, del av Saxhyttan 157:1 - 
Naturvårdssekreterare JanOlof Hermansson, 2008-11-20 
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Planområdet har även inventerats av ekobyföreningens expert på naturvärdesin-
venteringar. Han har upprättat en skötselplan20 för allmän plats NATUR och 
har pekat ut ett antal naturvärdesträd som bör skyddas med skyddsbestämmel-
ser.  

I detaljplanen finns bestämmelser för att skydda dessa naturvärdesträd. Skydds-
bestämmelsen träd1 innebär att trädet får fällas endast om det är sjukt eller ut-
gör en säkerhetsrisk. Naturvärdesträden ska ges goda förutsättningar att fort-
leva. Marklov (a1) krävs för trädfällning av sådana träd och ska bara beviljas om 
trädet har en förhöjd risk att orsaka skada. Alla dessa naturvärdesträd finns 
inom allmän plats NATUR, mer än 35 m från kvartersmark och behöver därför 
inget särskilt skydd under byggtiden. Ett skyddsavstånd på minst fem meter 
hålls till vägområdet för den planerade gång- och cykelvägen. Länsstyrelsens re-
kommendationer ”skydda träden vid arbeten” kan behöva följas vid vägbygget.  

Observera att beteckningarna träd1 och a1, på plankartan är placerade utanför 
områdena de gäller inom. 

Inom ett område vid den norra stranden till vattenområde W1 och upp till top-
pen av kullen inom ”Naturvärde B”, finns ett område med orkidén nattviol. 
Särskild hänsyn bör tas till detta. Föreslagen gångstig bedöms ändå kunna anläg-
gas inom området, om de platser där det finns som mest nattviol undviks. Till 
exempel är det mycket nattviol nära stranden. 

6.3.3 Betesmark  

Delar av naturområdena kan användas som betesmark för till exempel får. En 
förutsättning för det är att hagmarkerna blir väl tillgängliga för allmänheten, 
med tanke på att det är fråga om allmän platsmark. 

6.4 Vattenområden 

I detaljplanen ingår ett vattenområde där det är tillåtet att bygga två bryggor, 
max 2,5 m breda och max 30 m långa. De ska vara allmänt tillgängliga. Bryg-
gorna bör kunna användas till bad, förutom att fungera som förtöjningsplats för 
båtar. Tanken är att en samfällighet av boende har ansvaret för detta. 

Bryggor och liknande anläggningar ska prövas av berörd myndighet. Fastighets-
ägarens tillstånd krävs alltid. Bryggor kan även vara anläggningar som kräver an-
mälan till länsstyrelsen. Om anläggningen har plats för tio båtar eller fler räknas 
den som en småbåtshamn och är då bygglovspliktig.  

I norr där gång- och cykelvägen går på en vägbank längs sjön, tillåts inga bryg-
gor. Den enda byggnation som tillåts där är den som behövs för gång- och cy-
kelvägens grundläggning. I övrigt ska det vara ett öppet vattenområde. 

                                                 

20 Skötselplan för grönområden inom Bysjöstrands ekoby, Per Skoog 2020-02-20 
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6.5 Strandskydd 

Inom gällande detaljplan 418 är strandskyddet upphävt, med undantag för inom 
området med användningen NATUR, enligt Länsstyrelsens beslut.21  

Samma princip ska gälla för den nya detaljplanen. Strandskydd upphävs i detalj-
planen enligt plan- och bygglagen 4 kap. 17 §.  

En mindre del av ytan för NATUR i den gamla detaljplanen, blir i den nya de-
taljplanen allmän plats – TORG. Inom den ytan upphävs strandskyddet för att 
anläggandet av torget inte ska hindras. Strandskyddet upphävs även inom alla 
övriga områden inom detaljplanen, som inte har användningen allmän plats 
NATUR. Inom området med användningen NATUR gäller strandskydd till 100 
m från strandlinjen. 

I den norra delen av planområdet, för gång- och cykelvägen (GC-vägen), upp-
hävs strandskyddet så att GC-vägen kan anläggas.  

Inom detaljplanens vattenområde med beteckningen W1 tillåts max två bryggor 
för bad och båtliv. Bryggorna ska vara allmänt tillgängliga – möjligheten för all-
mänheten att komma ut på bryggorna för bad, fiske, lägga till med båt eller all-
mänt friluftsliv ses som värdefullt. Det är även en viktig tillgång för de boende 
inom detaljplanen att kunna ha tillgång till båt och badbryggor. En båtpool pla-
neras av ekobyföreningen så att antalet båtar kan hållas nere – man ska kunna 
utöva båtliv utan att ha egen båt. Bryggorna ska vara max 2,5 m breda och max 
40 m långa inklusive landgång. Även inom det norra vattenområdet upphävs 
strandskyddet, för att möjliggöra grundläggning av gång- och cykelvägen. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd:  

 Bysjöstrand är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) enligt kommunens översiktsplan. En utveckling av LIS-området 
enligt detaljplanen, bedöms bidra till utvecklingen av landsbygden.22 

 GC-vägen som förbinder Bysjöstrand med resten av Grangärde är ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.23 

 Avsikten med det södra vattenområdet inom detaljplanen är att allmänt 
tillgängliga bryggor för bad och båtliv ska kunna anläggas. Strandskyd-
det upphävs där för att anläggningarna för sin funktion behöver ligga 
vid vattnet.24 

                                                 

21 Beslut 511-676-2012, 2012-01-20, Länsstyrelsen Dalarnas län 

22 Miljöbalken 7 kap. 18 d § 

23 Miljöbalken 7 kap. 18 c § pkt. 5. 

24 Miljöbalken 7 kap. 18 c § pkt. 3. 
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6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

En ny lokalgata får en anslutning25 till väg 66 (Björbovägen), på en raksträcka. 
Anslutningen ska utformas enligt VGU26. Lokalgatan har en vändplan i dess 
norra ände. I den södra änden planeras en tillfällig vändplan att anläggas utanför 
planområdet, med servitutsavtal. Tanken är att bostadsområdet ska kunna ut-
vidgas söderut i framtiden och då behövs inte denna vändplan längre.  

En gång- och cykelväg (GC-väg) ska byggas från planområdets lokalgata fram 
till Gamla vägen mot Grangärde. GC-vägen ska byggas enligt VGU och utanför 
vägområdet för väg 66.27. I framtiden kan en motsvarande GC-väg byggas sö-
derut, mot Sunnansjö, med anslutning till GC-vägen runt Väsman.  

Väg 66 är rekommenderad väg för farligt gods. Se 6.8.5 Farligt gods nedan.  

6.6.2 Kollektivtrafik 

Två busslinjer mellan Nyhammar och Ludvika trafikerar väg 66 och har en håll-
plats vid Grangärde södra industriområde, ca 300 m från planområdet. Linjerna 
har relativt stor turtäthet. Möjlighet finns att åka på båda sidor om Väsman. 

Ett område längs väg 66, söder om planområdets tillfart, lämnas utanför plan-
området, så att en busshållplats kan byggas om befolkningen på Bysjöstrand blir 
så stor att detta bedöms vara motiverat. 

                                                 

25 Avtal om anslutningen skrivs mellan Trafikverket och Ludvika kommun. 

26 Vägars och gators utformning, Trafikverket 2020 

27 Avtal om bevakningsuppdrag skrivs mellan Trafikverket och Ludvika kommun. 

 

Bysjöns 
strand vid 
planområdet 
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6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering anordnas på respektive fastighet i den utsträckning som behövs. 
Kompletterande parkeringsplatser kan anläggas på torgytan och inom fastig-
heten med centrumfunktion, norr om torgytan. Ekobyföreningen planerar för 
en bilpool och laddstolpar för elbilar.  

Varumottag och utfarter kan anordnas mot GATA och TORG.  

6.7 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som 
gång- och cykelstråk. Bebyggelse med entréer och fönster vända mot gator och 
gångstråk ökar känslan av trygghet. 

I Bysjöstrand är den norra delen av lokalgatan helt rak. I den södra delen, där 
marken är mera kuperad, följer lokalgatan delvis terrängen, men den är inte så 
kurvig/backig att siktlinjen bryts. Det blir även en obruten siktlinje ner mot vi-
ken där bryggor får byggas.  

Gång- och cykelvägen norrut går huvudsakligen fullt synlig från väg 66, vilket 
ökar känslan av trygghet. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Ett avstånd på 40 m hålls mellan väg 66 vägkant och fastigheternas gränser. Bo-
stadshus ska hålla ett avstånd på minst 60 m till väg 66 vägkant. Detta säkerstäl-
ler att bullernivåerna inte blir för höga vid bostäder.  

Enligt bullerberäkningar28 uppnås 53-55 dBA ekvivalent nivå29, vid 60 m av-
stånd från vägkant. Med den trafikökning som kan förväntas i Dalarnas län 
fram till 204030, blir den ekvivalenta bullernivån 54-56 dBA på samma avstånd. 
Enligt bullerförordningen31 bör 60 dBA ekvivalent nivå inte överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad.  

I norra delen bedöms dessutom topografin ge en viss bullerdämpning. Vägen 
går där i en skärning.   

                                                 

28 Trafikbullerberäkning för detaljplaneområdet Bysjöstrand, Verksamhetsområdet milö och 
bygg, Ludvika kommun 2020-03-31. Beräkningarna bygger på Trafikverkets trafikräkning från 
2019 på aktuellt vägavsnitt. 

29 Logaritmiskt vägd dygnsmedelnivå i decibel anpassad till örats känslighet (A). 

30 Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15 

31 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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Detaljplanen har en skyddsbestämmelse m1 som reglerar att verksamheterna 
inom ”kretsloppskvarteret”, med bland annat verkstad/snickeri, inte blir stö-
rande för omgivningen. Boverket har tagit fram en vägledning för verksamhets-
buller.32  

6.8.2 Luft 

Inga miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas inom planområdet. 

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Vatten och avlopp saknas idag inom området. Se även 6.9.1 Vatten och avlopp. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Ett avstånd på 40 m hålls, så att det blir kvar en skogsremsa mellan de närmaste 
tomterna och väg 66. Till bostadshusen hålls ett avstånd på minst 60 m. 

6.8.5 Farligt gods – kvalitativ riskanalys33 

Öster om planområdet finns väg 66, som är rekommenderad led för farligt 
gods. Den ligger inom 150 m avstånd från planområdet. Därmed krävs en kvali-
tativ riskanalys enligt Länsstyrelsen34. 

Vägen ligger 40 m från närmaste bostadsfastighet (tomt) och 60 m från närm-
aste byggrätt för bostadshus. Hastigheten på vägen är begränsad till 80 km/h. 
Vägen avskärmas från planområdet av ett skogsområde och av att den delvis 
går i en skärning med en kulle mellan vägen och planområdet. Den del av vägen 
som inte avskärmas av skärningen och kullen är en raksträcka. Mellan vägen 
och skogen finns ett dike. 

De avstånd som anges i Länsstyrelsens vägledning om farligt gods, förutsätter 
att transportflödet av farligt gods är högt, att hastigheten på leden för farligt 
gods är 90-110 km/h och att det inte finns några barriärer eller nivåskillnader 
som skärmar av leden från planområdet. Säkerhetsavståndet till bostäder i två 
våningar är 70 m enligt vägledningen.  

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 petroleumprodukter är mera vanligt 
och räknas därför som den dimensionerande risken. 

Riskbedömning 

Hastighetsbegränsningen, vägens standard och att flödet av farligt gods inte be-
döms vara högt, gör att olycksrisken inte bedöms vara hög. Avskärmningar gör 

                                                 

32 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – 
en vägledning, Boverket 2015. 

33 Riskanalys som bygger på bedömningar utan att beräkningar har gjorts 

34 Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06. 
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att en olycka med farligt gods där inte bedöms få stor påverkan på planområ-
det.35 Därmed har riskavståndet minskats från 70 m till 60 m.36  

6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänsten har en filial i Nyhammar. En första styrka kan vara på plats 
inom tio minuter vid en eventuell olycka. Full styrka kan vara på plats inom 
tjugo minuter. Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i samband med 
byggnation. 

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp (VA) inom detaljplanen ska vara enskilt. Ekobyförening pla-
nerar för att avloppsvattnet ska tas om hand och renas lokalt, genom så kallad 
kretsloppsbaserad biologisk avloppsrening.37 Vatten från reningsanläggningen 
ska inte infiltreras i siltjord och inte i mark som riskerar att översvämmas. Vat-
tenförsörjning ordnas med bergborrade brunnar. Avloppsanläggningen får inte 
tas i bruk förrän den är godkänd av tillsynsmyndigheten38. För vattenanlägg-
ningen kan även tillstånd hos mark- och miljödomstolen krävas. 

Planområdet kan anslutas till kommunalt VA. Det kommunala VA-nätet finns 
idag utbyggt cirka 650 meter norr om planområdet, där en förbindelsepunkt 
kan ordnas. VA-nätet där har tillräcklig kapacitet även för Bysjöstrand. En så-
dan anslutning kan göras om den enskilda anläggningen helt havererar och ska 
då bekostas av bostadsområdets gemensamhetsanläggning/samfällighetsför-
ening. Se även 7.6 Ekonomiska frågor. 

6.9.2 Dagvatten39 

I lokalgatans överkant (östra kant) kommer ett dike att anläggas som leder dag-
vatten till det u-område40 som finns på fastigheten Saxhyttan 4:487. U-området 
utformas som ett täckdike med infiltration. Dagvatten från tak ska ledas ut på 
marken för lokal infiltration/fördröjning.  

Ett dike öster om bostadsområdet anläggs för att skydda bostadsområdet mot 
dagvatten från väg 66 och Korsnäsberget. Det ska hålla minst 1% lutning och 
ska underhållas så att det inte blir stopp i det. Detta ska skötas av bostadsområ-
dets samfällighetsförening som har hand om det enskilda huvudmannaskapet 
för allmän plats. 

                                                 

35 Räddningstjänstens bedömning för gällande detaljplan 418 

36 60 m var Länsstyrelsens krav för gällande detaljplan 418 

37 Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörjning i Bysjöstrands 
ekoby, Bysjöstrands ekobyförening genom arkitekt Erik Berg i april 2020 

38 För närvarande Myndighetsnämnden miljö och bygg, Ludvika kommun 

39 Regnvatten 

40 Område för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
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Dagvatten från GC-vägen ska ledas från Trafikverkets anläggning. Marken där 
GC-vägen går nära väg 66 är dessutom dränerande – grovsilt/finsand. 

6.9.3 Värme 

Inget gemensamt uppvärmningssystem planeras. Bostadshus bör istället utföras 
som så kallade passivhus eller lågenergihus. Det är olämpligt att basera upp-
värmningssystem på fossila bränslen eller direktverkande el. 

6.9.4 El 

Planområdet planeras anslutas till elnätet i Grangärde. Stora delar av takytorna 
inom planområdet kommer att vara lämpliga för solceller, som kan komplettera 
elförsörjningen. 

6.9.5 Bredband 

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

6.9.6 Avfall 

Planområdet får kommunal sophämtning. En station för fastighetsnära sorte-
ring bör placeras centralt i området, till exempel i anslutning till infarten till om-
rådet. 

Återvinningsstationer finns i Grangärde centrum cirka 2 km från planområdet 
(glas och metall) och vid bensinstationen vid länsväg 245 cirka 3 km från plan-
området (förpackningar och tidningar), samt centralt i Sunnansjö vid Botbergs-
vägen cirka 4 km från planområdet.  

Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

6.10 Barnperspektiv 

Detaljplanens naturområde är ett bra område för lek och rekreation. Den före 
detta åkerns norra del kan vara lämplig för bollspel, midsommardans med mera. 
Inom detaljplanens vattenområde kan bryggor som kan användas till bad och 
båtliv anläggas.  

För de mindre barnen är de stora tomterna lämpliga platser för lek. 

6.11 Konsekvenser och överväganden 

Vid en utbyggnad enligt planen kommer en del av blandskogen inom området 
att avverkas och en före detta åker tas i anspråk. Vägar och grunder tar mark i 
anspråk. Exploateringen är dock inte högre än att området även i fortsättningen 
kommer att domineras av vegetation. Nya ledningar, dock ej VA-ledningar, och 
en gång-, cykel- och mopedväg till planområdet ska byggas.  

I samrådsskedet var det en öppen fråga om det skulle bli kommunalt eller en-
skilt VA. Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörj-
ning har sedan dess redovisats av ekobyföreningen.41 Enskilt VA bedöms av 

                                                 

41 Utformningen av lokala lösningar för vattenrening och vattenförsörjning i Bysjöstrands 
ekoby, Bysjöstrands ekobyförening genom arkitekt Erik Berg i april 2020 
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kommunen42 vara så viktigt för en ekoby att detaljplanen utformas och genom-
förs för detta. VA-anläggningen får dock inte tas i bruk förrän den är godkänd 
av tillsynsmyndigheten.43 Kommunen kommer inte att bekosta kommunalt VA 
eller några förberedelser för det. 

Strandområdet förblir allmänt tillgängligt och bedöms bli mera använt, främst 
av boende inom området. 

Om planområdet blir bebyggt med en ekoby bedöms bebyggelsen bidra till ett 
hållbart samhälle. 

I samband med det planprogram44 som gjordes för den gällande detaljplanen, 
418, prövades fyra olika förslag till tomtlokaliseringar. Överväganden då resulte-
rade i ett femte förslag med tomter på båda sidorna av lokalgatan, för att kost-
naderna för gatan inte skulle bli för höga per fastighet. Ett annat övervägande 
var att naturområdena A och B inte skulle tas i anspråk för bostäder. 

Detaljplanen är anpassad för att kunna kompletteras med en ny detaljplan i di-
rekt anslutning till planområdets södra gräns. Bostadsområdet kan därmed ut-
vidgas och få en motsvarande anslutning med gång- och cykelväg söderut mot 
Sunnansjö och gång- och cykelvägen runt Väsman. 

7 Genomförande 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Stor del av planområdet berör del av Saxhyttan 4:411 som är kommunägt.  

Fastigheter för småhusbebyggelse är sedan tidigare avstyckade. Totalt är det 20 
småhustomter, Saxhyttan 4:475, 4:476, 4:477, 4:478, 4:479, 4:480, 4:481, 4:482, 
4:483, 4:484, 4:485, 4:486, 4:487, 4:488, 4:489, 4:490, 4:491, 4:492, 4:493, 4:494. 
Även dessa är kommunägda.  

För del av gång- och cykelväg berörs Saxhyttan 157:1 som ägs av Prästlönetill-
gång, Svenska Kyrkan.  

7.1.2 Fastighetsbildning 

20 småhustomter är styckade sedan tidigare. För den tänkta ekobyn behöver 
denna fastighetsindelning inte ändras. Eventuellt kan en sammanslagning av 
Saxhyttan 4:490 och Saxhyttan 4:491 behövas beroende på utformning av kul-
turkvarteret.   

                                                 

42 Möte mellan samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef, planeringschef och planarki-
tekten, 2020-04-09 

43 Myndighetsnämnden miljö och bygg, Ludvika kommun 

 

44 Planprogram för del av Saxhyttan 157:1 ”Bysjöstrand”, kommunledningskontoret 2007, revi-
derat i juni 2008 
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För gång- och cykelvägen måste del av Saxhyttan 157:1 förvärvas. Detta om-
råde föreslås regleras in i kommunens fastighet Saxhyttan 4:411.   

Då del av allmän plats inom planområdet ska ha enskilt huvudmannaskap måste 
del av Saxhyttan 4:411 avstyckas till en egen gatu- och parkfastighet. För denna 
fastighet måste sedan en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening 
bildas för skötsel och underhåll av området. Detta i enlighet med Anläggnings-
lagen. I gemensamhetsanläggningen föreslås även att ekobyns vatten- och av-
loppssystem ingår.   

En vändplan bör anläggas utanför planområdet för att avsluta lokalgatan i södra 
delen. För att trygga denna vändplan bör ett servitut tecknas mellan ägaren av 
styckningslotten av Saxhyttan 4:411 och ägaren av Saxhyttan 157:1.  

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från sakä-
gare.  

7.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. Fastigheter avsedda för bebyggelse 
köps av en ekonomisk förening vars uppdrag är att utveckla Bysjöstrand. Före-
ningen försäljer sedan tomterna vidare till privatpersoner som ska bygga.  

Det tänkta kulturkvarteret som finns markerat i detaljplanen försäljer kommu-
nen till föreningen. Därefter åligger det föreningen att bygga upp denna bebyg-
gelse.   

För bebyggelsen inom området planeras ett slutet avloppssystem. Likaså plane-
ras för bergborrade brunnar. Dessa anläggningar ska ingå i en gemensamhetsan-
läggning, förslagsvis samma som för gata och naturområden. Om ekobyföre-
ningen vill ha reservledningar för kommunalt VA lagda från början i vägkrop-
pen, så får de bekostas av samfällighetsföreningen. 

7.3 Allmän platsmark 

För kommunens del innebär ett genomförande av planen att en ny gång- och 
cykelväg ska anläggas. Denna ska sträcka sig från lokalgatan i planområdet till 
Gamla vägen som leder in mot de centrala delarna av Grangärde. Då del av 
gång- och cykelvägen tangerar väg 66 ska genomförandet regleras i ett avtal 
med Trafikverket.   

Den lokalgata samt det torg som ska anläggas enligt detaljplanen ska ha enskilt 
huvudmannaskap och därav bör dessa områden ingå i en gemensamhetsanlägg-
ning för förvaltning. Likaså bör den mark som i detaljplanen är utlagd som all-
män plats Natur ingå i gemensamhetsanläggningen.  

För att kommunen ska säkerställa vid försäljning av småhusfastigheterna att 
ekobyföreningen anlägger de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap 
samt enskilt vatten- och avloppssystem ska ett genomförandeavtal tecknas med 
föreningen. Detta i samband med att detaljplanen antas. 
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Med ett enskilt huvudmannaskap kan föreningen själva bestämma på vilket sätt 
dessa allmänna ytor ska underhållas och utformas för att vara enhetliga med 
konceptet ”ekoby”. 

För att avsluta lokalgatan i dess södra del av planområdet så bör en vändplan 
anläggas utanför planområdet. 

7.4 Strandskydd 

Strandskydd avses upphävas inom detaljplaneområdet, se även 6.5. 

7.5 Organisatoriska frågor 

7.5.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med standardförfarande.  

7.5.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän plats gång- och cykelväg i detaljplanen.  

För övrigt allmän plats inom detaljplanen är det enskilt huvudmannaskap. För 
detta ska det bildas en gemensamhetsanläggning där en förening svarar för för-
valtandet av de gemensamma områdena och anläggningar.  

Skälet till det enskilda huvudmannaskapet är att detta är ett starkt önskemål från 
ekobyföreningen. Man vill själva sköta om gator, torg och naturområden och 
har upprättat en skötselplan45. De allmänna platserna kommer att vara tillgäng-
liga för allmänheten, men bedöms i första hand komma att användas av boende 
inom planområdet.  

7.5.3 Genomförandetid 

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

7.6 Ekonomiska frågor 

Kostnader för genomförandet på kvartersmark åvilar den enskilde fastighetsä-
garen.  

Kostnader för genomförandet av de allmänna platserna, såsom vatten- och av-
lopp, gata samt gång- och cykelväg, ska regleras mellan kommunen och före-
ningen Bysjöstrand (ekobyföreningen) i ett särskilt genomförandeavtal som ska 
tecknas mellan parterna i samband med att detaljplanen antas.  

Kommunen erhåller intäkter vid markförsäljning av de 20 färdigstyckade tom-
terna samt den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap. Om man i 
framtiden tvingas46 att koppla på området till det kommunala VA-nätet erhålls 

                                                 

45 Skötselplan för grönområden inom Bysjöstrands ekoby, Per Skoog 2020-02-20 

46 Till exempel på grund av att avloppsanläggningen inte fungerar 
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då anslutningsavgifter. Bostadsområdets gemensamhetsanläggning/samfällig-
hetsförening ska då även bekosta ledningar till anslutningspunkten i Grangärde, 
650 m norr om Bysjöstrands bostadsområde, samt de tryckstegringsstationer 
med mera som behövs. 

7.7 Tidplan 

Samråd januari – februari 2020 

Granskning  april – maj 2020 

Antagande  juni 2020 

8 Medverkande tjänstemän 

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

 

 

Johanna Ingre Torkel Berg 
planeringschef planarkitekt – handläggare 
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat förslag till förändringar i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter daterade 8 april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Allmänheten har inlämnat önskemål om förtydliganden kring koppeltvång på 
hund och vilka möjligheter det finns till hundbad på de kommunala 
badplatserna. I samband med att kultur- och fritidsnämnden gjort förändringar i 
sina åtaganden kring de kommunala badplatserna och samtidigt avgränsat vilka 
badplatser som är kommunala anser kommunstyrelsen förvaltning att de lokala 
ordningsföreskrifterna bör revideras.  

De punkter som har reviderats är § 15 och § 16 i bilagt förslag.  

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom 
detaljplanelagt område och därmed jämställda områden 
enligt 3 § i denna stadga samt lekplatser, skol –och 
förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden.  

I 16 § framkommer det på vilka badplatser hundar är inte är tillåtna 
respektive vilka badplatser och då inom vilket område hundbad är 
tillåtet.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Bilagor 
Allmänna lokal ordningsföreskrifter 8 april 2020 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 
Ludvika kommun utfärdar bestämmelse om följande med stöd av 1 § 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser 
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Ludvika kommun ska upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § ordningslagen. 

Enligt ordningslagen 1 kap. 2 § avses med offentlig plats följande: 

1. Allmänna vägar 

2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål 

3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängligt för allmänheten 

4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, 
cykel-, moped- och biltrafik. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrift om torghandel. 

3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd 
av 1 kap 2 § ordningslagen, följande områden, på kommunägd mark, jämställas 
med offentlig plats, se bifogade kartor med avgränsningen markerad. 

- De kommunala badplatserna 
- Området som i norr begränsas av sädesmagasinet, i söder av riksväg 66 

och i öster av järnvägen, samt i väster av Domarevägen. Karta 1 
- Området som begränsas av Kajvägsbron- Bergslagsgatan- 

stationsområdet- järnvägsspåret. Karta 1 
- Området vid Väsmanstrand och Roths äng. Karta 1 
- Området vid parkeringen Hans Ingels plan. Karta 2 
- Samtliga begravningsplatser 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 
10 § och 11 § enligt föreskrifterna, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 
5 § Vid lastning, forsling, lossning eller annan hantering ska den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete på kommunalt 
ägd mark ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. Anvisningen, Grävbestämmelser för Ludvika 
kommun, finns och ska beaktas. 

Containers 
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på 
en offentlig plats (enligt definitionerna i 2 -3 §§) , är skyldig att tydligt utmärka 
containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

För att ställa upp en container på offentlig plats krävs tillstånd av polisen. 
 

Markiser och flaggor 
8 § Markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana 
och gång- och cykelväg på lägre höjd än 2,50 meter eller över gata/väg på lägre 
höjd än 4,50 meter. 

Affischering 
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för dessa ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelse finns. 

Högtalarutsändning 
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
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Förtäring av alkohol 
12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat 
än i samband med tillåten försäljning därav, se bifogade kartor med 
avgränsningen markerad. Inom markerade områden på nedanstående kartor 
gäller förbudet på kommunägd mark. 

a. Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Kasttjärnsparken 
-Skolgatan- Ljunghällsvägen – Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan- 
Kyrkparken - Bergslagsgatan och det område som begränsas av 
Kajvägsbron – Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - samt området 
Väsmanstrand och Roths äng. Karta 3 

b. Centrala Grängesberg inom det område som begränsas av 
Örabergsvägen – Lindvägen - Rönnliden– Ludvikavägen – samt det 
område som begränsas av parkeringsområdet vid Hans Ingels plan- 
Kopparbergsvägen - Ludvikavägen (riksväg 50) - Järnvägen. Karta 4 

c. Området kring Folkets Park i Grängesberg med ett omgivande område 
som begränsas av närmast öster om Kyrkbacken fram till vägslutet – en 
linje från vägslutet västerut till norra korsningen Häggvägen – 
Syrenvägen – från nämnd korsning norrut till Spendrups 
industriområde- vidare norrut utmed industriområdets staket till dess 
nordöstra hörn- norrut längs med riksväg 50– vidare österut till 
Kyrkbackens utfart till riksväg 50. Karta 4 

d. Kommunens samtliga förskole- och skolgårdar 

e. Kommunens samtliga badplatser 
 

Ambulerande försäljning 
13 § Ambulerande försäljning får inte ske på Marnäs torg, del av Storgatan och 
Carlavägen som är/används som gågata, och Garvarns torg. 

Med ambulerade försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver 
tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 

Hundar och katter 
14 § Hundens ägare, den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande 
eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 §. 
Det som sägs i 15 § gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 
signalhund för funktionsnedsatt person eller för polishund i tjänst. 

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område 
och därmed jämställda områden enligt 3 § i denna stadga samt lekplatser, skol –
och förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden.  

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnande områden. 
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När en hund vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig 
med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt. 

När en katt vistas inom detaljplanelagt område ska den ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt. 

Hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn får omhändertagas av 
polismyndigheten och lämnas till lämplig plats. 

16 § Hundar får inte vistas på badplatser som anges i bilaga 5 

Hundar får vistas inom skyltat område på badplatser i bilaga 
6. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
17 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som 
anges nedan, användas på offentlig plats eller områden som enligt dessa 
ordningsföreskrifter är att jämställa med offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens 
tillstånd endast från kl. 15.00 på nyårsafton samt valborgsmässoafton och till kl. 
03.00 följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och 
övriga omständigheter. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

a. Ludvika lasarett 
samt nedanstående särskilt boende för äldre: 

b. Biskopsgården, Ludvika 
c. Kvarngatan, Ludvika 
d. Milan, Ludvika 
e. Skogen, Ludvika 
f. Solsidan, Ludvika 
g. Ängsgården, Ludvika 
h. Granliden, Grängesberg 
i. Solgärde, Sunnansjö 
j. Säfsgården, Fredriksberg 

 
 

Badförbud 
18 § Bad är förbjudet vid Marnästjärn. Badförbud gäller även vid hamnområdet 

vid Väsmanstrand, se bifogad karta. Markerad avgränsning vid hamnområdet 
är streckad. Karta 1. 

Camping 
19 § Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar 

och därmed jämställda platser. Vidare får camping inte ske på offentlig plats 
inom detaljplanelagt område annat än på särskild iordningsställda 
campingplatser eller av polismyndigheten beslutad tillfällig plats. 

Avgift för att använda offentlig plats 
20 § För användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning 

och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt 
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att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5- 8 §§. 9 § 

första stycket, 10 §, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 15-18 §§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 

 

Bilagor. Kartor 
Bilaga 1 Karta 1. Offentlig plats, Ludvika. Hamnområdet Väsmanstrand med 

badförbud  
Bilaga 2 Karta 2. Offentlig plats, Grängesberg 
Bilaga 3 Karta 3. Förbud mot alkoholförtäring, Ludvika 
Bilaga 4 Karta 4. Förbud mot alkoholförtäring, 
Grängesberg  
Bilaga 5  Karta 5-9 Badplatser med hundförbund 
Bilaga 6  Karta 10-14 Badplatser med hundbad 
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2020-04-17 
Diarienummer 

KS  2020/113-00  

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

  

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Yttrande över förslag till handlingsprogram för 
räddningstjänst 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder tjänsteskrivelse daterad den 17 
april 2020 som sitt yttrande över handlingsprogram för räddningstjänst till 
Räddningstjänsten Dala Mitt.  

Sammanfattning 
Ludvika kommun har den 4 mars 2020 fått handlingsprogram för 
räddningstjänst på remiss från Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 
Handlingsprogrammet är ett delprogram till Handlingsprogrammet 2019-2022 
för Trygghet och Säkerhet.  

Handlingsprogrammet innehåller såväl övergripande mål som mer specifika 
åtgärder. För kommunstyrelsens förvaltning är det svårt att bedöma om de 
föreslagna åtgärderna ryms inom RDM:s befintliga budget. Rent generellt får 
förvaltningen uppfattningen om att många delar skulle kunna vara 
kostnadsdrivande. Förvaltningen föreslår att direktionen för RDM inte antar 
handlingsprogrammet innan medlemskommunerna fått en redogörelse över de 
ekonomiska konsekvenserna och haft möjlighet att yttra sig över 
handlingsprogrammet på nytt. Om det inte är görligt vill förvaltningen trycka på 
att de åtgärder och mål som föreslås i handlingsprogrammet ska rymmas inom 
ordinarie anslag. Förvaltningen har även redogjort för synpunkter kopplade till 
specifika kapitel i handlingsprogrammet.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har den 4 mars 2020 fått handlingsprogram för 
räddningstjänst på remiss från Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). I RDM:s 
utskick till kommunerna framgick att de önskade få in yttrandena senast den 8 
mars, något som Ludvika kommun framfört inte var görligt på så kort tid. Den 
23 mars kom besked om förlängd svarstid till den 15 maj.  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 23 får kommunstyrelsens 
arbetsutskott avge yttranden av ej principiell karaktär, samt även sistnämnda 
slag om föreskriven remisstid inte medger att ärendet behandlas på ordinarie 
kommunstyrelsesammanträde.  
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Handlingsprogram för räddningstjänst (bilaga 1) är ett delprogram till 
Handlingsprogrammet 2019-2022 för Trygghet och Säkerhet.  

Förvaltningens synpunkter på handlingsprogrammet 

Allmänna synpunkter 
Handlingsprogrammet innehåller såväl övergripande mål som mer konkreta mål 
(åtgärder som anges i de ”grå rutorna” och/eller aktiviteter i sammanställningen 
i kapitel 8) kopplade till de olika delområdena i programmet. Det är för 
förvaltningen oklart vilka de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna 
åtgärderna blir för kommunen om RDM antar handlingsprogrammet. En analys 
av vad handlingsprogrammets ambitionsnivå innebär i kostnader hade varit på 
sin plats innan medlemskommunerna yttrar sig över programmet. 
Förvaltningen föreslår att direktionen för RDM inte antar 
handlingsprogrammet, innan medlemskommunerna fått en redogörelse över de 
ekonomiska konsekvenserna och haft möjlighet att yttra sig över 
handlingsprogrammet på nytt.  

Om det inte är görligt vill förvaltningen trycka på att de åtgärder och mål som 
föreslås i handlingsprogrammet ska rymmas inom ordinarie anslag. Eventuella 
kostnadsökningar ska RDM kunna finansiera genom bland annat 
effektiviseringar på annat håll.  

Detaljerade synpunkter  
Förvaltningen kommer nedan att redogöra för synpunkter kopplade till 
specifika kapitel i handlingsprogrammet.   

Kapitel 1.1. 
I stycket står följande mening:  

Handlingsprogrammet syftar även till att stimulera den politiska 
debatten och ställningstagandet vad gäller skydd mot olyckor. 

Det är för förvaltningen oklart på vilket sätt handlingsprogrammet ska 
stimulera till den politiska debatten och ställningstagandet vad gäller skydd mot 
olyckor. Om det finns förväntningar på de kommunala politiska instanserna bör 
det tydliggöras, alternativ kan meningen strykas.  

Stycket under, om samråd etc., kan inte förvaltningen se att behöver stå med i 
själva handlingsprogrammet. Den typen av information, i likhet med själva 
sändlistan, räcker det att RDM redogör för i tillhörande tjänsteskrivelse inför att 
direktionen ska besluta om handlingsprogrammet.  

Kapitel 2.2.2. 
Så här står det i kapitel 2.2.2.:  

RDM har en ledarroll i att utveckla arbetet mot ett säkrare 
samhälle och samarbetar därför med medlemmarna. Genom 
flexibla styrdokument och arbetsprocesser samt god ekonomisk 
hushållning skall mesta möjliga koncernnytta och effektivitet 
eftersträvas. 
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Förvaltningen önskar förtydliganden om RDM:s ledarroll; vad innebär 
ledarrollen och är det beslutat att RDM ska ha ledarrollen eller är det ett mål? 
Avseende meningen efteråt understryker förvaltningen vikten av god 
ekonomisk hushållning. Utifrån RDM:s rådande ekonomiska situation är det 
extra viktigt att förbundet når målsättningen om god ekonomisk hushållning.  

De inriktnings och utvecklingsområden som lyfts i stycket på slutet är exempel 
på sådana mål som förvaltningen lyfter i den generella kommentaren, där 
förvaltningen hade velat ha mera information om vad de innebär och vilka de 
ekonomiska konsekvenserna blir.  

Kapitel 3  
Förvaltningen föreslår att rubriken för kapitel 3 ändras till ”Berörda kommuner 
och risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser i dem” eller något 
snarlikt. 

Kapitel 3.1. 
Förvaltningen hade önskat att man använt sig av nyaste tillgängliga 
befolkningsstatistik.  

Kapitel 3.2. 
I tabellen i kapitel 3.2. föreslår förvaltningen att RDM inte anger specifikt Falun 
och Borlänge som olycksområde avseende allvarliga hotsituationer/social oro. 
Denna typ av olyckor kan förekomma i hela förbundet, och därför föreslår 
förvaltningen att olycksområdet blir ”hela förbundet” istället.  

I tabellen med verksamhetstyper och specifika objekt föreslår förvaltningen att 
RDM tydliggör att listan är en förteckning utifrån nuläget, inte en komplett 
lista. Listan kan komma att ändra under handlingsprogrammets livslängd.  

Kapitel 3.3.2.  
Förvaltningen anser att statistik för Ludvikas del även borde gå och få fram. 
Om det är så att den inte är jämförbar, till exempel för att man mätt skadorna 
på ett annat sätt, bör det framgå i programmet.  

Efter svårt skadade finns även en *, som förmodligen är tänkt ska förklara vad 
som avses med svårt skadad. Förvaltningen kan inte hitta en förklaring 
någonstans.  

Kapitel 3.4. 
Stycket handlar om RDM:s förmåga. För förvaltningen blir det oklart vilken 
förmåga förbundet egentligen ska ha, mer än att den sträcker sig från det lilla till 
det stora. Beroende på vilken förmåga förbundet ska ha kan det leda till 
kostnadsökningar, till exempel i form av behov av att utöka fordonsparken. 
Förvaltningen föreslår att RDM definierar vilken förmåga man anser sig behöva 
ha mera konkret.  

Kapitel 4.7 
I kapitlet som handlar om brandvattenförsörjning framgår det att RDM har 
som mål under handlingsprogramsperioden att teckna avtal med Ludvika 
kommun om tillsyn och dokumentation av brandpostnätet. Därtill ska RDM 
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utveckla riktlinjer för brandvattenförsörjningen avseende utformning av 
brandpostnät samt för organisation, utrustning och metoder inom RDM.  

Idag sköter WessmanBarken vatten & återvinning (WBAB) tillsynen och 
dokumentationen av kommunens brandpostnät. Förvaltningen är osäker på 
vilka de ekonomiska konsekvenserna av riktlinjerna och ett avtal med RDM 
skulle bli, eftersom Ludvika kommuns strategi delvis byggt på att ha flertalet 
tankfordon eftersom brandpostnätet inte är så tätt. Om krav på ett tätare 
utbyggt brandpostnät ställs på kommunen skulle det kunna få stora ekonomiska 
konsekvenser.  

Förvaltningen anser att frågan om tecknande av avtal om tillsynen och 
dokumentationen av kommunens brandpostnät bör utredas innan kommunen 
eventuellt tecknar avtal med RDM för denna hantering. Ett avtal med RDM 
jämfört med dagens lösning med WBAB bör inte bli dyrare för Ludvika 
kommun. Förvaltningen föreslår att ett avtal inte står som ett ska-mål under 
handlingsprogrammets tid, utan att frågan ska utredas.  

Kapitel 4.8.1.  
Förvaltningen föreslår att RDM förtydligar vem som har ansvaret att ta fram 
objektskorten, om det är RDM eller objektsägarna. Vilka kravspecifikationer 
ställs på objektskorten? Och vilka kostnader är förknippade med detta?  

Kapitel 4.10. 
Avseende räddningstjänst vid höjd beredskap önskar förvaltningen att det 
framgår av programmet om dessa åtgärder finansieras av externa anslag. 

Kapitel 4.10.2.  
I den grå rutan lyfter RDM följande mening: Tillskapa utbildningsförmåga samt 
övningsplan. Det är för förvaltningen oklart vad som avses med att tillskapa 
utbildningsförmåga. Förvaltningen antar att det handlar om att höja personalens 
kompetens på området. Kan finnas behov omformulera meningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom handlingsprogrammet innehåller mål och åtgärder/aktiviteter som 
förvaltningen inte vet om ryms inom RDM:s ordinarie budgetram eller inte är 
det svårt att förutspå vilka konsekvenserna blir för Ludvika kommun om 
RDM:s direktion antar handlingsprogrammet. Förvaltningen ser att flera av 
åtgärderna kan vara kostnadsökande och förvaltningen föreslår därför att 
medlemskommunerna bör få en analys av de ekonomiska konsekvenserna och 
möjlighet att yttra sig över programmet därefter. Förvaltningen lyfter även fram 
i yttrandet att handlingsprogrammet bör kunna finansieras inom ordinarie 
anslag. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

81



Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-17 

Diarienummer 
KS 2020/113-00 

Sida 

5(5) 

Bilagor 
Förslag till handlingsprogram för räddningstjänst, daterat den 4 mars 2020. 

Beslut inklusive tjänsteskrivelse skickas till 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Kommentar [MH2]: Nytt datum

 
 
 

1 Inledning 
 

För kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika finns ett gemensamt övergripande 
handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet. Det här handlingsprogramet för räddningstjänst är ett 
underliggande delprogram till kommunernas gemensamma övergripande handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet anger hur räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
ska bedrivas. 

 
Medlemskommunerna (Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika (Ny medlem 2019)) för 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har gett RDM i uppdrag att ansvara för och leda kommunernas 
räddningstjänst. Räddningstjänsten skall bedrivas såväl under normala förhållanden som under kris 
och höjd beredskap. Handlingsprogrammet är antaget av förbundsdirektionen 2020-0X-XX 

 
För att uppnå en effektiv räddningstjänst regleras RDMs åtgärder och organisation av nedanstående 
program, förbundsordning, planer och styrdokument. Dokumenten finns tillgängliga hos RDM. 

 
Dokument Beskrivning Antas av 

Handlingsprogram för trygghet 
och säkerhet 

Redovisar det systematiska säkerhetsarbetet som kommunen 
bedriver 

Kommun- 
fullmäktige 

Handlingsprogram för 
räddningstjänst. (Delprogram 
till Handlingsprogrammet 
Trygghet och Säkerhet) 

Redovisar hur räddningstjänsten i kommunerna Falun, Borlänge, 
Säter, Gagnef och Ludvika ska genomföras och utvecklas. 

RDMs 
direktion 

Riskbild RDM 2019 Beskrivet de risker som kan leda till räddningsinsats RDMs 
direktion 

Förbundsordning Redovisar det ansvar och de uppdrag som medlemskommunerna 
tilldelat RDM 

Kommun- 
fullmäktige 

Verksamhetsplan Redovisar respektive års verksamhet, målsättningar och 
fokusområden samt uppföljning för dessa. 

RDMs 
direktion 

Andra styrdokument Interna Policys, rutiner och andra styrdokument som behövs för 
verksamheterna 

Delegations- 
ordning 

 
 

1.1 Handlingsprogrammets syfte 
Handlingsprogramet för räddningstjänst utgör ett övergripande styrdokument som med utgångspunkt 
från aktuell riskbild beskriver hur räddningstjänsten i kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och 
Ludvika ska genomföras och utvecklas, samt utgör: 

 
- målbeskrivning  av  RDM:s räddningstjänstverksamhet. 
- underlag för redovisning, uppföljning och utvärdering. 
- information till kommuninnevånare. 
- underlag för länsstyrelsens tillsyn av kommunerna och RDM. 

 
Handlingsprogrammet syftar även till att stimulera den politiska debatten och ställningstagandet vad 
gäller skydd mot olyckor. 

 
 

I arbetet med framtagande och utveckling av detta handlingsprogram skall programmet skickas ut för 
samråd till de myndigheter, kommuner och förvaltningar samt övriga organisationer som kan anses ha 
ett väsentligt intresse för handlingsprogrammet, se sändlista. Efter att handlingsprogrammet antagits 
skall detta delges Länsstyrelsen Dalarna. 

Kommentar [MN1]:  Ändra till ska från skall i hela 
programmet, med undantag för direkta lagcitat om de 
använder skall i lagen. Kontrollera även laghänvisningarna, 
så de är likadana överallt, dvs. inte ibland skriver kap med 
litet k och ibland med stort, osv.  
Även plocka bort extra rader mellan stycken och kapitel. Nu 
kan radavståndet variera och ibland föregås ett nytt kapitel 
även av tomma rader ovan. 

Kommentar [MN2]:  Två m i programmet då bestämd 
form 

Kommentar [DH3]:  Man bör använda begreppet 
”Samhällsstörningar eller ”extraordinära förhållanden”. 

Kommentar [MN4R4]:  Vill ha extraordinära händelser.  

Kommentar [MN5]:  Reflektion – hur då? Vad är tanken?  

Kommentar [MN6R6]:  David vet inte vad de menar. Vi 
kan påtala det.  

Kommentar [MN7]:  Tycker normalt inte denna info 
behöver finnas i själva programmet, utan i tillhörande 
tjänsteskrivelse inför beslut. Nu vet jag ju dock inte hur 
RDM jobbar och vilken typ av tjänsteskrivelser de har som 
underlag.  
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1.2 Den enskildes skyldigheter 
LSO reglerar enskildas, kommunernas och statens ansvar inom området skydd mot olyckor. Nedan 
beskrivs kortfattat de skyldigheter den enskilde har enligt LSO samt underliggande förordningar och 
föreskrifter. Se respektive författningshänvisning nedan för mer information. 

 
- Alla människor har i samband med olyckor skyldighet att varna och tillkalla hjälp (LSO 2 kap. 

1§). 
- Den som äger eller nyttjar en byggnad är bland annat skyldig att vidta de åtgärder som är 

skäliga för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (LSO 2 kap. 2§). 
- Enskilda i form av företag som bedriver farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 har fler 

skyldigheter, bland annat att hålla och bekosta beredskap (LSO 2 kap. 4§) samt att informera 
länsstyrelse, polis och kommunen vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen (LSO 2 kap. 5§). 

 
 

1.3 Kommunens skyldigheter 
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunen ansvara för den 
skadeavhjälpande (räddningstjänst) verksamheten inom kommunen. Nedan beskrivs kortfattat de 
skyldigheter kommunen har enligt LSO samt underliggande förordningar och tillhörande föreskrifter. 
Se respektive författningshänvisning nedan för mer information. 

 
Kommunen skall: 

- i samarbete med andra kommuner och de statliga myndigheter som ansvarar för 
verksamhet enligt denna lag samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och 
med andra som berörs. (LSO 1 kap. 6§). 

- ta tillvara möjligheterna att nyttja andra kommuners resurser för räddningstjänst. (LSO 3 
kap 7§) 

- i samarbete med andra myndigheter skapa en aktuell riskbild för risker som kan leda till 
räddningsinsatser och som beaktas i kommunens fysiska planering samt i arbete före och 
under en olyckshändelse (LSO 3 kap. 3§). 

- utarbeta och fastställa ett handlingsprogram för varje mandatperiod (LSO 3 kap 3§) 
- via olycksundersökningar i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. (LSO 3 kap. 10§) 
 
 

1.3.1 Räddningstjänst 
Med räddningstjänst avses de insatser som stat eller kommun ska utföra vid olyckor eller vid 
överhängande fara för olyckor i syfte att hindra och begränsa skador på människor egendom och miljö. 
Sjukvårdsinsatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ingår inte i räddningstjänst 
begreppet. 

 
Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. 
Det är den enskilde som i skälig omfattning vidtar och bekostar åtgärder för att förhindra och begränsa 
olyckor, Se den enskildes ansvar. Först när den enskilde eller med anlitande av någon annan inte kan 
klara av situationen, är det samhällets skyldighet att ingripa. Kostnader för räddningstjänst bekostas av 
stat eller kommun och får inte belasta den enskilde. Kommunen är endast skyldig att utföra 
räddningsinsatser om det är motiverat med hänsyn till: 

 
- Behovet av ett snabbt ingripande 
- Det hotade intressets vikt 
- Kostnaderna för insatsen 
- Omständigheterna i övrigt 

Kommentar [DH8]:  Gäller hela avsnittet, måste det finnas 
så mycket lagcitat? 

 

Kommentar [MN9R9]:  Ska finnas med då direkta citat 

Kommentar [MN10]:  Stor bokstav då punkt efteråt.  
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För varje enskild räddningsinsats ska det finnas en räddningsledare som ansvarar för insatsen och dess 
genomförande. 

 
Kommunen är ansvarig för räddningstjänst inom sitt geografiska område 
om inte annat följer av 4 kapitlet 1–6 § LSO. Det finns dock vissa undantag där det är staten som 
ansvarar för räddningstjänst, dessa är: 

 
- flygräddning med Sjöfartsverket som ansvarig myndighet 
- sjöräddning med Sjöfartsverket som ansvarig myndighet 
- miljöräddning till sjöss, med Kustbevakningen som ansvarig myndighet 
- fjällräddning, med Polismyndigheten som ansvarig. 
- efterforskning av försvunna personer, med Polismyndigheten som ansvarig samt 
- räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen, med Länsstyrelsen som ansvarig myndighet i 

respektive län. 
 

I kommunal räddningstjänst utgörs räddningsledaren av räddningschefen eller annat befäl som denne 
delegerar uppgiften till. Vid statlig räddningstjänst utses räddningsledaren av den ansvariga 
myndigheten. 

 
Vid omfattande kommunala räddningsinsatser kan aktuell länsstyrelse ta över ansvaret för all 
räddningstjänst i den eller de kommuner som berörs. 

 
De flesta kommunala räddningsinsatser sker parallellt med insatser av andra aktörer, exempelvis polis 
och sjukvård. Varje aktör utför uppgifter utifrån sitt eget lagstöd och ingen av dem har direktivrätt 
över de andra. För att kunna utföra insatserna på bästa sätt måste aktörerna samverka. 

 
 

1.3.2 Myndighetsbeslut vid räddningsinsats 
Vid myndighetsbeslut är det viktigt att förklara ansvarsförhållandet mellan den enskilde och samhället. 
Gränsdragningen mellan kommunens ansvar för räddningstjänst och den enskildes ansvar att utföra de 
åtgärder som kan vara nödvändiga efter en räddningsinsats ska vara klart och tydligt förklarat. Det 
skall även vara tydligt vem som är ekonomiskt och juridisk ansvarig för det fortsatta arbetet. 
Efter en räddningsinsats skall räddningsledaren om det är möjligt underrätta ägaren eller 
nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, 
restvärdesskydd, sanering och bevakning finns (LSO 3 kap. 9§). Besluten ska vara tydliga och den 
enskildes rättigheter ska vara beskrivna. Besluten dokumenteras och arkiveras. 

 
1.3.2.1 Ingrepp i annans rätt 

En räddningsledare har rätt att göra ”ingrepp i annans rätt”(LSO 6 Kap. 2§) Denna åtgärd skall 
dokumenteras och motiveras av räddningsledaren vid varje tillfälle. 

 
 

1.3.2.2 Tjänsteplikt 

En räddningsledare har rätt att ta ut personer i ”tjänsteplikt”. (LSO 6 Kap. 1§). Av beslutet ska det 
framgå när och av vem det har fattats samt skälen för beslutet och vem det avser. Dokumentationen 
görs av räddningsledaren i samband med vidtagen åtgärd. 

 
 

1.3.2.3 Avslutad räddningsinsats 

En räddningsledare är skyldig att skriftligt redogöra för när en räddningsinsats är avslutad. Beslut och 
tidpunkt som tas av räddningsledaren skall dokumenteras. 

Kommentar [MN11]:  Kommatecken efter varje mening, 
förutom sista som avslutas med punkt.  
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2 Övergripande mål 
 

2.1 Nationella mål 
I LSO 1 kap. 1 och 3§ anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas 
enligt lagen: I korta drag kan de nationella målen sammanfattas med att: Färre ska dö, färre ska 
skadas och mindre ska förstöras vid olyckor. 

 
1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. 

3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

 
 

2.2 Lokala mål 

2.2.1 Målsättningar i Handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet 2019–2022 
Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och Ludvikas kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas och 
driva verksamhet i. I det övergripande Handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet finns angivet de 
övergripande målsättningar med kommunernas samarbete under 2019–2022 

 
- Genom information och utbildning stärka individers egenförmåga. 
- Upprätta ett samarbete mellan kommunerna för att effektivt och gemensamt arbeta 

förebyggande mot brott, olyckor och risker. 
- Bibehålla* kvaliteten och förmågan att agera vid olyckor och kriser. 
- Öka samverkan med myndigheter, organisationer, näringsliv och föreningar. 
- Säkerställa att tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter** genomförs. 
- Identifiera, följa upp och analysera fokusområden för att ständigt utveckla och förbättra 

det förebyggande arbetet. 
*Se 3.4 Behov av förmåga 
**Se 3.2 Särskilda objekt 

 
 

2.2.2 RDMs målsättningar 2019-2022 
I Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika kommuner skall olyckorna som kan leda till 
räddningsinsats över tid minska. RDM har en ledarroll i att utveckla arbetet mot ett säkrare samhälle 
och samarbetar därför med medlemmarna. Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser samt god 
ekonomisk hushållning skall mesta möjliga koncernnytta och effektivitet eftersträvas. 

 
Det skadeavhjälpande arbetet i fredstid såväl under höjdberedskap fokuseras mot ett minskat lidande 
för de drabbade samt för att minska skadornas omfattning på egendom och miljö. Detta sker bland 
annat genom effektivare räddningsinsatser, kortare insatstider och bättre ledning av räddningsarbetet. 
Särskild vikt läggs vid att efter olyckor låta erfarenhetsåterföring bidra till effektivare 
räddningsinsatser. 

Kommentar [MN12]:  Hur planerar man nå målen? Är det 
förknippat med utökad verksamhet och behov av mera 
resurser? Isf bör det synliggöras.  

Kommentar [MN13]:  Saknas ett mellanslag 

Kommentar [DH14]:  Vad säger hänvisningen?  

Kommentar [MN15]:  Borde det finnas ett konkretare mål 
(mätbart och enklare följa upp)? Eller finns målen mer 
preciserade i något annat dokument eller styrkort eller 
liknande? Gäller även kortare insatstider osv.  

Kommentar [DH16]:  ”har”? Vem har beslutat det? Är det 
ett mål?  

Kommentar [MN17R17]:  Vi skulle vilja veta på vilket 
sätt de har en ledarroll, en hänvisning från deras sida behövs 
enligt david. (david anser att de vill ha en roll så länge de kan 
tjäna pengar).  

Kommentar [MN18]:  Vad innebär detta och vilka menar 
man med koncern? Tänker man RDM? Om de har god ek. 
hushållning etc. får ju medlemskommunerna automatiskt del 
av det, eftersom de finansierar RDM:s verksamhet.  

Kommentar [DH19]:  Om det inte uppfylles? 

Kommentar [MN20R20]:  Tanke: skriva in i yttrandet att 
det är viktigt att god ek. hushållning nås. Man vill åta sig 
grejer man kan ta betalt för.  

Kommentar [MN21]:  Språk . ”i såväl fredstid som under 
höjd beredskap” 
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För att uppnå den övergripande målsättningen finns fem inriktnings och utvecklingsområden för 
handlingsprogramsperioden: 

 
 

1. Den operativa förmågan skall stärkas och utvecklas 
2. Insatstiderna skall över tid minska 
3. Stärka den befintliga operativa ledningsorganisationen 
4. Utveckla lärandet av erfarenheter från insatser 
5. Skapa förmåga för räddningstjänst under höjd beredskap 

 
 
 

2.2.3 Uppföljning 
Utvärdering av verksamhetsresultatet samt måluppfyllnad sker via verksamhetsvisa uppföljningar, 
delårsrapporter samt årsredovisningar. Resultat och måluppfyllnad dokumenteras löpande för 
respektive verksamhetsår. 

 
Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllnad presenteras vid direktionsmöten samt vid 
avstämningsmöten med medlemskommunerna. 

 
I syfte, utifrån de nationella målen, att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 
skall detta handlingsprogram vid uppföljning jämföras med jämförbara kommuner och förbund. 

 
Länsstyrelsen Dalarna har enligt LSO 5 kap. 1§ tillsynsansvaret över detta Handlingsprogram för 
räddningstjänst samt för bedömning enligt LSO 1 kap. 1§ om att människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö i jämförelse med andra kommuner bereds ett med hänsyn till lokala förhållandena 
tillfredställande och likvärdigt skydd mot bränder. 

 
 

2.2.4 Revidering 
Handlingsprogrammet kan efter förändringar internt, hos beslutsfattare eller i samhället ändras under 
innevarande mandatperiod. Resultat från uppföljning samt förändrade uppgifter är sådant som kan 
påverka innehållet i en revidering. Revidering av beslutat handlingsprogram kan göras av Direktionens 
arbetsutskott (AU) om det handlar om mindre förändringar eller förtydliganden. Om större 
förändringar måste utföras fattas beslut om revidering av direktionen. 

Kommentar [MN22]:  Punkt efter meningarna.  

Kommentar [DH23]:  Vad innebär det och hur påverkar 
det kommunen kostnadsmässigt? 

Kommentar [MN24R24]:  I vilken omfattning och hur? 
Vad får det för ekonomiska konsekvenser. Förtydliga vad 
som avses med desa övergripande målsättningar. Borde 
finnas en koppling så medlemskommunerna ser 
konsekvenserna ekonomiskt på sikt. Vem ska godkänna ev, 
investeringar och ändringar kopplade till 
handlingsprogrammet? Direktionen? Lyfta detta.  

Kommentar [MN25]:  Menar man 
verksamhetsuppfyllnad? Isf lägg till ett s och ett -.  

Kommentar [MN26]:  Kontrollera språket – får inte 
meningen att gå ihop. Saknas något ord kanske?   

Kommentar [MN27]:   Är det inte intressantare att mäta 
faktiska siffror, dvs. insatstider, antal olyckor osv.  

Kommentar [MN28]:  Säer man indirekt att LS ska göra 
jämförelsen med andra kommuners handlingsprogram?  
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3 Kommunerna och risker för olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser 

 
I Riskbild RDM 2019 finns det beskrivet de risker som kan leda till räddningsinsats inom Falu, 
Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvikas kommuner. Nedan presenteras en övergripande 
sammanställning. 

 
 

3.1 Kommunerna 
Förbundet består av medlemskommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika och mäter 
geografiskt 15 mil från norr till söder och 10 mil från väst till öst, totalt 5944 kvadratkilometer. Inom 
förbundet finns ca 160 000 invånare, vilket motsvarar mer än hälften av Dalarnas befolkning. 
Befolkningstätheten i förbundet är ca 26,9 invånare/ km2 varav 87 % bor i någon av kommunernas 
större eller mindre tätorter*. 

 
Falun 59 190 
Borlänge 52 470 

Säter 11 116 

Gagnef 10 291 

Ludvika 26 974 
RDM totalt 160 041 

Invånarantal per kommun och totalt, från SCB:s folkmängd i riket, län och kommuner 2019-06-30. 
 

*En tätort definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är 
mindre än 200 meter 

 
 

Karta över medlemskommunerna 

Kommentar [MN29]:  Ändra rubriknamn? Till Risker för 
olyckor som kan leda till räddningsinsatser i kommunerna. 
Alt. ”Berörda kommuner och risker för olyckor som kan leda 
till räddningsinsatser i dem. På något sätt blir Kommunerna 
väldigt lösryckta i nuvarande konstruktion.  

Kommentar [DH30]:  Bör skrivas på rätt sätt 

Kommentar [MN31]:  Hade ju sätt bättre ut lägga in så 
färska siffror som möjligt och nu finns ju 31 december 2019 
tillgängliga. Inget nödvändigt förstås.  
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3.2 Risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser 
Majoriteten av de olyckor som föranleder räddningsinsats betraktas av räddningstjänsten som 
normalolyckor. Det som definierar denna typ av olyckor är att de inte har ett fortsatt eskalerande 
förlopp efter att räddningstjänsten ankommer till skadeplatsen samt att olyckan inte, i grunden, är av 
allvarlig art. Det som betraktas som en del av normalbilden för räddningstjänstens verksamhet ska inte 
på något sätt förringas eller behandlas som att det inte kan innebära problem för den enskilde. För 
samhällsmedborgaren kan t.ex. en byggnadsbrand eller en mindre trafikolycka vara en händelse som 
får omfattande konsekvenser på den egna eller anhörigas psykiska och fysiska hälsa och i 
förlängningen en viss påverkan på samhället i stort. 

Riskbilden påverkas av de rådande lokala förhållanden vilket också redovisas kommunvis i Riskbild 
RDM 2019. Listan över olyckstyper av större karaktär redovisas nedan. 

 
Olyckstyp Olycksområde 

Omfattande brand (industri, 
vårdanläggning, skolor, publika lokaler, 
särskilda riskobjekt, kvartersbränder). 

Hela förbundet 

Händelse i svåråtkomlig miljö Vindkraftverk, besöksgruvor,(Falun & Tuna Hästberg), 
och liknande platser 

Båtolycka Runn passagerarfartyg och fritidsbåtar 
Järnvägsolycka Järnvägsnätet 
Flygplanshaveri Framförallt i anslutning till Dala Airport och 

helikopterplattan Falu lasarett 
Stor skogsbrand Hela förbundet 
Kemolycka anläggning Framförallt tätorterna 
Kemolycka farligt gods Det större vägnätet och omlastningsterminaler 
Allvarliga hotsituationer/ social oro Framförallt Borlänge och Falun 
Större dammbrott 2 kap. 4§ dammar, Trängslet 
Översvämning Västerdalälven, Svärdsjö vattendragen och delar av 

Falu centrum. Vid skyfall de större tätorterna 
Ras och skred Vissa områden kring Dalälven, främst Gagnef och 

Borlänge 
Olyckstyper av större karaktär 

 
 

Inom Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika kommuner finns orter som ligger något längre från 
räddningsstationer än övriga orter i förbundet. Exempel på dessa är Vika, Tuna-Hästberg och 
Saxdalen. I dessa orter kan det dröja innan Räddningstjänsten är på plats varför en brand kan 
utvecklas under längre tid. I dessa områden sker utökad brandskyddsinformation med fokus på att det 
kan dröja längre innan räddningspersonal är på plats. Se HP Brandförebyggande kap.4.2.3. 
I Falu och Säters kommuner finns även tätbebyggda trähusområden där bland annat en fördröjning i 
larmning kan innebära brandspridning mellan fastigheter. 

Vid vissa större eller komplexa anläggningar eller områden bedrivs verksamhet som kan innebära 
större specifika brand, miljö och utrymningsrisker av typen: 

- Objekt med betydande risker för räddningstjänstens personal 
- Komplexa objekt och byggnader som kan vara svåra att utrymma 
- Kulturarv 
- Objekt som kan påverka miljön allvarligt vid brand eller olycka 
- Objekt med samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur 

Dessa anläggningar ställer höga krav på att möjlighet till räddningsinsats är väl förberedd och 
kommunicerad. 

Kommentar [MN32]:  I anslutning till järnvägsnätet 

Kommentar [DH33]:  Detta är ett samhällsproblem som 
kan uppstå i alla orter. Inte bara i Borlänge och Falun. 

Kommentar [MN34R34]:  Behöver inte lyfta fram olika 
städer, det finns överallt.  

Kommentar [MN35]:  Antingen punkt efter eller liten 
bokstav och kommatecken, och punkt på sista meningen. Det 
senare är att föredra.  
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Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4§ 
och kallas ibland för ”2 kap 4-anläggningar” eller ”farlig verksamhet”. En del av dessa anläggningar 
omfattas även av bestämmelser i Sevesolagstiftningen och klassas i en lägre eller en högre kravnivå. 

 
Den inneboende faran innebär oftast att verksamheten hanterar större mängder giftiga eller skadliga 
ämnen som kan orsaka skador vid oplanerade utsläpp till luft, vatten eller mark 

 
Verksamhetstyp: Flygplatser, Industrier som hanterar farliga ämnen, Gruvor, Dammar, Kärnkraftverk, Oljehamnar 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
- 
- 

 
- 

 
 

- 

 
Riskobjekt enligt 2 kap 4§ inom Falu, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika kommuner 

Objekt Kommun Seveso Huvudsakliga risker
Cisternanläggning Varggården Falun Lägre Hantering av stora mängder brandfarlig gas
Falu rödfärg (även Vatten-
fabriken inom nära framtid)

Falun Högre Hantering av stora mängder miljöfarligt blyhaltigt färgpigment.
På vattenfabriken diverse oxiderande och frätande vätskor.

Krondiksdammen Falun Dammbrott
Tängerdammen Falun Dammbrott
Helikopterlandningsplats, Falu
Lasarett

Falun Haveri av luftfartyg/helikopter

Bergtäkt Kniptjärnsberget Falun Lägre Hantering av explosiva ämnen, kross- och sprängverksamhet
Dala Airport Borlänge Flygplanshaveri
Rangerbangården Borlänge Borlänge Lagring av diverse farligt gods/närhet till Norra backa

handelsområde
Bäckelunds Kraftvärmeverk Borlänge Lägre Lagring av stora mängder eldningsolja i kombination med

närhet till Norra backa handelsområde
SSAB Borlänge Högre Hantering av stora mängder brandfarliga vätskor och gaser i

kombinaton med närhet till Ica Maxi och bostadsområden.
Swecrom Borlänge Hantering av stora mängder miljöfarligt ämne
Stora Enso Kvarnsvedens
pappersbruk

Borlänge Lägre Hantering av stora mängder giftiga gaser och oxiderande
kemikalier

Bergtäkt Fågelmyra Borlänge Lägre Hantering av explosiva ämnen, kross- och sprängverksamhet
Bergtäkt Skallerbacken Borlänge Lägre Hantering av explosiva ämnen, kross- och sprängverksamhet

Kombiterminalen Borlänge Hantering av giftiga gaser

Koviksdammen Ludvika Dammbrott
Gällingen Ludvika Dammbrott
Vattrangidammen Ludvika Dammbrott

Impregna Ludvika Lägre Hantering av miljöfarliga impregneringsämnen

Västerbergslagens Energi Ludvika Okontrollerbar kokning/tryckstegring

ABB Ludvika Lägre Hantering av brandfarliga och miljöfarliga ämnen

Grävbodbergets bergtäkt Gagnef Lägre Hantering av explosiva ämnen, kross- och sprängverksamhet
Mockfjärds kraftstation Gagnef Dammbrott

Kommentar [MN36]:  Ska listan nedan ses som en 
komplett förteckning? Tänker om det är nödvändigt att i ett 
politiskt taget handlingsprogram skriva ut vilka anläggningar 
som är farlig verksamhet, eller om man bara kan skriva att de 
finns och ha listan som bilaga eller i en rutin eller liknande. 
Om listan ska vara komplett får man ju ha i åtanke att den 
måste ändras om det tillkommer något eller något företag 
skulle sluta.  

Kommentar [MN37R37]:  Skriva att det är nuläget som 
gäller.  

Kommentar [DH38]:  Begreppet ”Okontrollerbar 
kokning” i figuren är otydligt och kan vara svårt att förstå för 
en icke insatt. 
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3.3 Statistik 

3.3.1 Antal larm i snitt/år inom RDM (Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika) 
2015-2018 

Inom RDMs geografiska område inträffar cirka 3000 larm per år. Bilden nedan beskriver antalet larm 
för varje insatskategori. 

 

Antalet larm för varje insatskategori. 
 

Kategori ”Brand i annat än byggnad” innehåller larmtyperna brand i fordon, brand i avfall/återvinning, 
brand i skog eller mark och annan brand. 
Kategori ”Övriga larm” innehåller larmtyperna annan händelse utan risk för skada, naturhändelser, 
lyfthjälp, nödställt djur mm. 

 
En del olyckor är så pass ovanliga att de inte direkt syns i insatsstatistiken, men de kan ändå kräva att 
räddningstjänsten är väl förberedd på dessa. Inom insatskategorin Utsläpp farligt ämne finns 
kemikalieolyckor vilka är ovanliga men kan vara allvarliga och leda till komplicerade insatser. 

 
3.3.2 Räddningstjänstens rapporterade personskador i snitt/år åren 2015-2018 

 
2015-01-01--2017-04-17 Tidigare RDM (Falun, Borlänge, Säter Gagnef) 

För Ludvika saknas statistik 
 

Räddningstjänstens rapporterade personskador vid olika ärendetyper 
Olyckstyp Svårt skadade* Snitt/år Omkom Snitt/år 
Sjukvårdslarm 343 152 115 51 
Trafikolycka 72 31 16 7 
Nödställd person 8 3 3 1 
Övriga larm 8 3 7 3 
Brand i byggnad 4 2 4 2 
Drunkning eller drunkningstillbud 2 1 6 3 
Brand i annat än byggnad 1 0,5 1 0,5 
Summa 438 193 152 68 

Kommentar [MN39]:  Borde inte denna statistik finnas att 
tillgå från vår gamla räddningstjänsts dokumentation? Och 
varför inte nyare statistik, som inkluderar 2018?  

Kommentar [MN40R40]:  Ta med från Ludvikas del – 
förklara varöfr om man inte tar med, t.ex. för att man mätt på 
annat sätt.  

Kommentar [MN41]:  Vart finns en förklaring på denna?  
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3.4 Behov av förmåga 
RDMs förmåga till räddningsinsatser måste vara anpassade till den samlade riskbilden i syfte att kunna 
hantera allt ifrån mindre vardagsolyckor till stora, komplexa och resurskrävande insatser vid 
exempelvis stora olyckor på något av de särskilda objekten, kvartersbränder eller stora skogsbränder. 

 
RDMs totala förmåga hanteras dels genom RDMs egen förmåga och i samverkan med andra 
kommuner, myndigheter och organisationer. 

 
 
 

4 Räddningtjänstens Dala Mitts förmåga till 
räddningsinsatser 

För att kunna genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats krävs noggranna förberedelser 
gällande exempelvis kompetens, dimensionering och placering. En effektiv räddningstjänst kräver 
också omfattande samverkan med andra räddningstjänster och organisationer. 

 
 

4.1 Beredskap och placering av räddningsstyrkor 
Förbundets räddningsstyrkor utgår från totalt 18 räddningsstationer och ett räddningsvärn. 

 
Beredskap är den personalstyrka som ska finnas tillgänglig för räddningsinsats inom en viss 
förutbestämd tid och ska vara anpassad till de risker som finns. Det finns två olika beredskapsformer 
inom förbundet: 

 Heltidsstationerna i Falun, Borlänge och Ludvika har en anspänningstid på 90 sekunder. 
 Deltidsstationerna har en anspänningstid på 5 min förutom deltid på heltidsstationen i Ludvika 

som har 10 min. 
 

Räddningsvärnet i Sunnansjö tjänstgör på frivillig basis och har ingen beredskapsskyldighet. 

Kommentar [MN42]:  Vad säger detta egentligen? Är rätt 
otydligt vilken förmåga RDM förväntas ha och kan leda till 
att de skulle kunna hävda att de behöver utöka sin 
fordonspark och/eller styrka utifrån att de bedömer att de 
behöver kunna hantera ännu större saker. (Davids 
kommentar)  
Kopplingar ekonomi?!? 

Kommentar [MN43]:  Ta bort s 
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RDM ska under handlingsprogramsperioden:

- Genomföra en översyn och anpassning av nya förbundets förmågor och styrkestorlekar.

- Säkerställa bemanningen på RIB stationerna Fredriksberg (1+4) samt Nyhammar (0+2).

 
 
 
 
 

 
 

Räddningsstyrkornas placering och beredskapsform 
 
 
 

Kommentar [MN44]:  Översyn och anpassning – 
kostnadsdrivande eller minskande? Får en konsekvens för 
kommunernas ekonomi, tänker kopplat till uppdraget att 
utreda ny brandstation i Ludvika.  
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4.2 Tid till första insats och styrkeuppbyggnad 
 

Räddningsstyrkornas placering och insatstider: 
 

Insatstid inom RDMs kommuner. Insatstid är den sammanlagda tiden av anspänningstid (tid från larm till att enheter är på väg mot 
olycksplats) och körtid (från station till olycksplats). Bilden visar hur snabbt olika områden kan nås av en första räddningsenhet, förutsatt att 
beredskapen inte är påverkad av andra händelser. 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Snabb styrkeuppbyggnad 
Vid större händelser är de resurser som finns på en enskild räddningsstation inte alltid tillräckliga. 
Räddningstjänstförbundets förmåga att genom förstärkningslarm bygga upp en stor räddningsstyrka på 
en viss plats i förbundet är viktig för att bättre kunna hantera en större olycka. RDMs förmåga till 
styrkeuppbyggnad illustreras med hjälp av nedanstående diagram. Som förväntat går det fortast att 
bygga upp en stor räddningsinsats i tätorterna Falun, Borlänge och Ludvika. Det är antalet stationer, 
deras minimibemanning och avstånden mellan dem som avgör hur snabbt det går att bygga upp 
resurser på en skadeplats. 
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4.2.1.1 Styrkeuppbyggnad i tätorter med räddningsstationer, kommunvis. 
 

 
Kurvorna utgår från den minimibemanning som respektive station har enligt handlingsprogrammet och de anspänning- och körtider som 
styrkorna har till den aktuella tätorten. Varje ökning av ”Antal räddningspersonal” innebär att en förstärkande styrka anländer från annan 
station. Förmågan till styrkeuppbyggnad är beräknat endast på förbundets, samtliga, egna enheter samt Smedjebacken (då Smedjebacken 
ingår i det operativa ledningssystemet) och att beredskapen ej är påverkad av andra insatser. 

 
RDM:s samlade förmåga till räddningsinsats bygger på en snabb tidig insats av närmaste station och sedan vid behov förstärkning från 
andra stationer. För att åskådliggöra hur lång tid det tar att bygga upp resurser för en insats har ett styrkeuppbyggnadsdiagram tagits fram 
för insatsens första 30 minuter. En linje som klättrar upp brant innebär en snabbare styrkeuppbyggnad. 

 
Diagrammen nedan visar hur snabbt mängden räddningspersonal byggs upp i respektive tätort: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmåga till styrkeuppbyggnad i tätorter i Falu kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmåga till styrkeuppbyggnad i tätorter i Borlänge kommun 
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RDM ska under handlingsprogramsperioden:

- Utveckla metoder för att påbörja insatser tidigare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmåga till styrkeuppbyggnad i tätorter i Säters kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmåga till styrkeuppbyggnad i tätorter i Gagnefs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmåga till styrkeuppbyggnad i tätorter i Ludvika kommun 
 

 

4.2.2 Uthållighet över tid 
Förutom snabb styrkeuppbyggnad kräver en större olycka oftast en uthållighet över tiden. 
Förutsättningarna för att bedriva en räddningsinsats över tiden är starkt beroende av hur mycket 
insatspersonal som totalt är anställda i förbundet. Deltidsstationerna blir väldigt viktiga i 
personalförsörjningen eftersom det finns avsevärt fler deltidsbrandmän än heltidsbrandmän anställda i 
förbundet. En viktig faktor för uthållighet är att det finns ett effektivt operativt ledningssystem som 
snabbt kan förse insatsen med nödvändiga resurser. 
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4.3 Räddningstjänstens Dala Mitts operativa förmåga 
För att kunna genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats krävs noggranna förberedelser 
gällande exempelvis kompetens, dimensionering och placering av räddningsstyrkor mm. 

Förbundets förmåga att hantera olyckor planeras och dimensioneras utifrån genomförd riskanalys och 
aktuell riskbild. Organisationen genomför kontinuerlig omvärldsbevakning för att identifiera 
avvikelser och eventuella förändringar i riskbilden. 

Inom RDM definieras begreppet förmåga som ett samlingsnamn på personal och personalgruppers 
teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter samt personella och materiella resurser. Tabellen beskriver 
den fördelning av förmågor som finns idag. Strategiska överväganden sker över tid av räddningschef. 

 

 
Nuvarande fördelning av förmågor inom förbundet. 
Mer detaljerade beskrivningar av förmågorna finns dokumenterat hos räddningstjänsten 

 

RDM ska under handlingsprogramsperioden:

- Genomföra en översyn och anpassning av nya förbundets förmågor och styrkestorlekar.
- Utveckla förmågan för insatser vid väderrelaterade händelser (Ras/skred)
- Utveckla förmågan för insatser vid hot om suicid i nära samverkan med övriga 

blåljusorganisationer

Kommentar [MN45]:  Ta bort s 

Kommentar [MN46]:  Har man tagit höjd för 
kompetensutvecklingen i budget?  
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4.4 Personalens kompetens 
För att utföra effektiva räddningsinsatser ställer RDM följande, grundläggande, minimikrav på 
utbildning för att ha behörighet att ingå i respektive befattning. 

 
Befattning Kompetenskrav (minimikrav) 
Räddningschef Räddningsledning B 

Tillsyn A 
Stabschefsutbildning 

 
Operativ befattning Kompetenskrav (minimikrav) 
L5 
Räddningschef i Beredskap 

Räddningsledning B 
Tillsyn A 
Stabschefsutbildning 

L4 
Inre befäl 

Räddningsledning B 
Grundläggande stabsmetodik 

L3 
BIB 

Räddningsledning B 
Grundläggande stabsmetodik 

L2 
Yttre befäl 

Räddningsledning B 

L1 
Styrkeledare Heltid 

Räddningsledning B 
(Stf. Styrkeledare: Räddningsledning A) 

L1 
Styrkeledare i Beredskap 

Räddningsledning A 

Arbetsledare i Beredskap, används vid 
brist på behörig styrkeledare i beredskap 

Intern arbetsledarutbildning 

Brandman Heltid Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, eller 
avlagt examen i utbildning SMO 

Brandman i Beredskap Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap 
Brandman vid räddningsvärn Intern Introduktionsutbildning 

 
Roller och kompetenskrav i organisationen för räddningsledning. Kompetensutbildning från MSBs utbildningar alternativt motsvarande från 
SRVs tidigare utbildningssystem. 

 
Utöver grundläggande kompetensutbildning ska personal ha genomgått utbildning, delta i föreskriven 
övningsverksamhet och inneha behörighet för att kunna utföra arbetsuppgifter utifrån förutbestämda 
förmågor. 

 
Tillfälliga beslut om avsteg från kompetenskraven kan fattas av räddningschefen. 

 
 

4.4.1 Övning 
För att bibehålla och öka personalens kompetens genomförs regelbundna utbildningar och övningar. 
Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och av behovet av att underhålla befintlig 
kompetens. Övningarna ska planläggas, dokumenteras och utvärderas. 
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4.5 Ledning 
Räddningschefen ansvarar för ledning av räddningstjänstens operativa organisation. Uppdraget utförs 
av RDMs operativa ledningsorganisation. 

 
Inom RDM finns följande operativa ledningsfunktioner i ledningsnivåerna L1-L5: 
Operativ befattning Beredskapsform 
L5 
Räddningschef i Beredskap 

Beredskap i hemmet. 
Denne ska kunna svara omedelbart på telefonsamtal och 
radioanrop. 
Ska kunna inställa sig på ledningscentral inom 60 minuter. 

L4 
Inre befäl 

Jour dygnet runt. 
Anspänningstid till arbetsplats, på SOS Alarm, 60 sekunder. 
Samverkar med SOS Alarms räddningsåtgörare. 

L3 
BIB 

Tjänstgöringsform, anspänningstid, etc. ska utredas. 
Denna funktion ska tillföras organisationen, eventuellt i 
samverkan med andra räddningstjänster. 

L2 
Yttre befäl 

Ett i jour dygnet runt. Ett i beredskap i hemmet. 
Anspänningstid 90 sekunder. 

L1 
Styrkeledare Heltid 

Jour dygnet runt. 
Anspänningstid 90 sekunder. 

L1 
Styrkeledare i Beredskap 

Beredskap i hemmet. 
Samma anspänningstid som respektive styrka de leder. 

 
Samtliga befattningar skall ha kompetens och delegation att kunna agera i Räddningsledarfunktion. 
Räddningschefen utser Räddningsledare. Arbetsledare som används vid tillfällig befälsbrist på 
beredskapsstationer har inte behörighet att agera som räddningsledare och styrkan måste då 
kompletteras med behörig räddningsledare. 

 
 

4.5.1 Systemledning 
Ansvarar för den samlade utryckningsverksamheten i RDM. Detta innebär att ha överblick över den 
samlade riskbilden och dess påverkan på eventuella insatser, samtliga pågående insatser samt 
framförhållning och beredskap för eventuella kommande insatser. 
Systemledningen hanteras normalt av Inre befäl på uppdrag av Räddningschefen och i samverkan med 
RCB. 

 
 

4.5.2 Insatsledning 
Ansvarar för att leda en insats så att hjälpbehovet inom en händelse tillgodoses. 
Insatsledning hanteras vid mindre insatser av L1 (styrkeledare) och vid större insatser kan detta 
övertas av högre ledningsnivå. 

 
 

4.5.3 Uppgiftsledning 
Ansvarar för att leda och genomföra enskilda, tilldelade arbetsuppgifter och för att delar av det totala 
hjälpbehovet tillgodoses. Uppgiftsledning hanteras normalt av en styrkeledare men kan också i vissa 
fall hanteras av personal utan räddningsledardelegation. 
Vid mindre insatser kan flera beslutsdomäner hanteras av samma ledningsfunktion. Vid större insatser 
fördelas domänerna på flera funktioner. 
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L3 BIB Insatsledning

L2 YB Insatsledning

RDM ska under handlingsprogramsperioden:

- Införa regelbundna och systematiska ledningsövningar för samtliga operativa 
ledningsnivåer.

- Stärka det operativa ledningssystemet genom samverkan med andra 
räddningstjänstorganisationer.

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Beskrivning av beslutsdomäner och vilka befälsroller som bemannar dessa. 
 
 

 
 
 
 

4.5.4 Ledningsstöd 
 

Ett ledningsstöd utgör stöd till någon av ledningsnivåerna L1-L5. Ledningsstödet kan bestå av en eller 
flera personer. 

 
Ledningsstöd kan utgöras av såväl utryckningspersonal som övrig personal vid RDM. En stab kan 
initieras via RCB samt inringning av personal. 

 
De olika ledningsfunktionerna har tillgång till tekniskt ledningsstöd, stabsutrymmen och 
ledningsfordon. 

 
I länet finns en för räddningstjänsterna gemensam ledningsresurs i form av en mobil lednings- och 
sambandscentral (MOBISOL). Ledningsresursen bemannas av teknisk personal från räddningstjänsten 
i Rättvik. Ledningspersonal från egen organisation bemannar och vid behov kan en regional 
stabsresurs bestående av särskilt utsedda brandbefäl från Dalarnas Län larmas ut via SOS Alarm. 

L5 RCB Systemledning

L4 IB Systemledning

L1 SL Insatsledning/Uppgiftsledning

Kommentar [MN47]:  Vad innebär att stärka det operativa 
ledningssystemet? Kostnadsökning?  
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RDM skall under handlingsprogramsperioden:

- Upprätta avtal med Falu och Ludvika kommun om tillsyn och dokumentation av 
brandpostnät.

- Utveckla riktlinjer för brandvattenförsörjning avseende utformning av brandpostnät samt för 
organisation, utrustning och metoder inom RDM.

 
 
 
 
 

4.6 Kommunikation 
RDM har tillgång till det nationella radiosystemet Rakel för samverkan med andra organisationer och 
myndigheter. Lokal kommunikation och skadeplatssamband sker även i eget analogt radiosystem. 

 
 

4.7 Brandvattenförsörjning 
Inom RDM finns en brandvattenstrategi upprättad som beskriver behov av brandvatten som finns i 
RDM:s geografiska område och på vilka sätt detta ska tillfredställas. 
Inom RDM används följande övergripande metoder för brandvattenförsörjning. 

- Ett prioriterat brandpostnät där prioritering av brandposter löpande görs av RDM i samverkan 
med ägarna av de kommunala dricksvattennäten. 

- I områden där brandpostnät inte är etablerat sker brandvattenförsörjning primärt från öppna 
vattentag. 

- I områden med begränsad tillgång till brandvatten, i enlighet med ovanstående punkter, 
används tankfordon för cirkulationskörning (s.k. ”alternativsystem”). 

RDM ansvarar för tillsynen och dokumentationen av brandpostnätet i Borlänge, Gagnef, och Säters 
Kommuner enligt särskilt upprättade avtal med kommunerna. RDM mäter tryck och flöde på 
brandposterna vart 5:e år, svarar för snöröjning och gör en översyn av brandposterna inför 
vintersäsongen varje år. 
I Falu kommun ansvarar Falu energi och vatten AB för tillsynen och dokumentationen av 
brandpostnätet. 
I Ludvika kommun ansvarar WessmanBarken vatten & återvinning AB (WBAB) för tillsynen och 
dokumentationen av brandpostnätet. 

 

 
 

4.8 Insatsplanering 
Insatsplanering genomförs med det övergripande syftet att räddningstjänsten ska kunna genomföra 
effektivare och säkrare räddningsinsatser. I vissa fall är även en genomförd insatsplanering en 
förutsättning för att räddningstjänsten på ett effektivt sätt kunna använda sig av verksamheters 
tekniska skyddssystem. Insatsplanering sker i olika nivåer och beror oftast på den inneboende 
komplexiteten hos verksamheten eller händelsen. 

Insatsplanering kan genomföras som en egenambition av verksamheter som ser ett egenvärde i att 
planera för det oväntade. I vissa fall finns det krav på verksamheter med hjälp av olika lagstiftningar, 
bland annat LSO och Miljöbalken m.m. 

De olika typer/nivåer av insatsplanering som Räddningstjänsten Dala Mitt använder sig av beskrivs i 
avsnitt 3.7.1-3.7.5. 

Kommentar [MN48]:  Två s i mitten 

Kommentar [MN49]:  Hur ser detta ut för Ludvikas del? 
Minns det varit tal om det. Hur slår det ekonomiskt? Ser vi 
inte har avtal med RDM idag – vad betalar vi för att WBAB 
hanterar det? Har man samma syn i WBAB som i RDM på 
detta? Behov av utbyggnader och liknande?  

Kommentar [MN50]:  Litet k 

Kommentar [MN51]:  Riktlinjerna som nämns nedan – är 
de tänkta utöver nuvarande strategi? Förmodar det. Behövs 
allting tas politiskt? 

Kommentar [DH52]:  RDM säger att de ska ta över det i 
Ludvika kommun. Vill Ludvika kommun det och vad skulle 
det innebära kostnadsmässigt? 

Kommentar [MN53R53]:  Går inte att göra snabbt…  

Kommentar [MN54]:  Infoga ska mellan sätt och kunna?  
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4.8.1 Objektskort 
Objektkort tas fram på samtliga objekt som Räddningstjänsten Dala Mitt har automatlarmsavtal med. 
Syftet med Objektskortet är att redan under framkörning och i inledningsskedet av insatsen snabbt 
kunna få fram relevant information om objektet/verksamheten. Den information som normalt finns 
med på ett objektskort är lämplig framkörningsväg, angreppsvägar och särskilda risker. 

 
4.8.2 Områdeskort 

Områdeskort tas fram av räddningstjänsten och upprättas främst för bostadsområden där det finns 
flertalet likande byggnader eller områden som räddningstjänsten av annan anledning anser intressanta. 
Områdeskorten visar oftast framkörningsvägar, angreppsvägar, uppställningsplatser för höjdfordon, 
brandcellindelning, kända byggnadstekniska brister och förslag på taktiska val. Varianter på 
områdeskorten är insatskort som tas fram för vanliga badplatser i alla medlemskommuner. 
Badplatskorten tas fram av Faluns dykare och upprättas eller uppdateras i samband med att dykarna 
genomför badplatsrensningar. 

 
 

4.8.3 Insatsplanering mot Särskilda objekt 
Vissa objekt har en inneboende komplexitet när det gäller miljö och säkerhet. Dessa objekt är sådana 
objekt som det går att ställa krav på upprättandet av en insatsplan enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, Miljöbalken och Lagen om skydd mot olyckor. De objekt som är aktuella ingår i några av 
de följande kategorierna: 

 Objekt med betydande risker för räddningstjänstens personal 
 Komplexa objekt och byggnader som kan vara svåra att utrymma 
 Kulturarv 
 Objekt som kan påverka miljön allvarligt vid brand eller olycka 
 Objekt med samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur 
 Farlig verksamhet (LSO 2 kap 4§) 

 
 

4.8.4 Insatsplanering enligt MSB:s 8-stegsmodell. 
Metoden riktar sig till förbundets farliga verksamheter enligt LSO 2 kap 4§. Det är anläggningar som 
har bedömts ha sådana inneboende risker för omgivningen att de själva kan behöva hålla eller bekosta 
en beredskap för att hantera olyckor på anläggningen. Förmågan till räddningsinsatser på 
anläggningarna utgörs då av anläggningens och kommunens sammanlagda förmåga. 
Räddningstjänsten och anläggningens resurser är beroende av att det finns väl genomarbetade 
insatsplaner. För att tillsammans med anläggningarna uppnå en god insatsförmåga arbetar RDM 
kontinuerligt med anläggningarna enligt MSB:s 8-stegsmodell. 

Kommentar [DH55]:  Vem gör det? RDM eller 
automatlarmsobjektsägaren? Förlåt för lång ord… 
Kravspecifikationer på kortet, samt eventuella kostnader för 
framtagande? 

Kommentar [MN56R56]:  Ta med i yttrandet. Mycket 
jobb om ska tas fram på alla automatlarmsobjekt. Finns det 
resurser inom ordinarie verksamhetsbudget?  

Kommentar [MN57]:  Har man skrivit ut MSB 
någonstans? Om inte borde man skriva ut det första gången, 
ur ett rent tillgänglighetsperspektiv. Alla läsare känner inte 
till alla myndigheters förkortningar.  

Kommentar [MN58]:  Ta bort punkt efter rubriken 
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RDM skall under handlingsprogramsperioden:

- Skapa tekniska förutsättningar att visa insatskort ute på skadeplats.

- Identifiera vilka särskilda objekt som finns inom förbundets område samt fortsätta
insatsplaneringen mot Farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4§

 
 
 
 
 

4.8.5 Insatsplaner för särskilda händelser. 
Insatsplanering behöver inte alltid genomföras mot ett specifikt objekt eller verksamhet utan kan också 
göras mot typolyckor eller särskilda händelser. Insatsplanering gällande typolyckor består av olika 
interna rutiner och kan exempelvis innehålla en beskrivning över hur insatser mot elbilsbränder bör 
genomföras. 

För större händelser såsom storskaliga skogsbränder och storskaliga utsläpp av farliga ämnen kan det 
finnas fördelar att insatsplanera. Denna typ av insatsplanering bör genomföras gemensamt i hela 
räddningstjänstens ledningsorganisation samt externa berörda parter såsom länsstyrelsen, polisen m.m. 

 
 

 
 
 

4.9 Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer 
Stora olyckor kräver förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Genom att använda 
förbundets totala förmågor och resurser och genom samverkan med andra kommuner, myndigheter 
och organisationer finns en förmåga och uthållighet att klara av både större olyckor och flera olyckor 
som hanteras samtidigt. Samverkan ger också möjlighet till en större uthållighet vid långvariga 
insatser. 

 
Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket sällan men har så stora konsekvenser att samhället 
måste ha en viss förmåga att klara främst livräddning. Vid denna typ av olyckor kan även nationella 
och internationella resurser krävas. 

 
För att hantera resurser som ställs till räddningstjänstens förfogande vid en större händelse inom 
Dalarnas län finns en resurssamordnande funktion. Funktionen benämns ”Resurssamordnande 
funktion för räddningstjänst i Dalarna” (RFD). RFD kan aktiveras av Länsstyrelsens tjänsteman i 
beredskap. Funktionens uppgift är att öka möjligheterna till ett effektivt samarbete mellan 
räddningstjänsterna genom att på ett effektivt sätt fördela tillförda resurser. Funktionen fördelar 
resurser som tillförs länet nationellt, internationellt, från kommunal räddningstjänst eller annan aktör 
som kan bidra med resurser. 

 
I Dalarna finns dessutom ett antal brandbefäl som är utsedda att leda de räddningsinsatser som 
Länsstyrelsen kan ta över ansvaret för från kommunerna. Dessa presumtiva regionala räddningsledare 
kan också aktivera RFD. RDM:s RCB +2 personal kan starta funktionen inom två timmar efter beslut 
om aktivering. Därefter kan personal från alla Dalarnas räddningstjänster ringas in för att bemanna 
funktionen. I de fall RDM samtidigt är drabbat av en större händelse ska personal från annan 
räddningstjänst bemanna RDF. 

Kommentar [MN59]:  Ta bort punkt efter rubrik 

Kommentar [MN60]:  Infoga: en specifik (mellan eller 
och verksamhet) 

Kommentar [MN61]:  Bra med tekniska förutsättningar se 
insatskorten, men vad kostar det? Tagit höjd för det inom 
befintlig budget?  

Kommentar [MN62R62]:  Behövs säkert datorer etc. 
Lyfts med i yttrandet.  
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RDM skall under handlingsprogramsperioden:

- Analysera och inventera vilka ytterligare kompetenser och resurser som är nödvändiga för 
att uppfylla organisationens skyldigheter vid räddningstjänst under höjd beredskap.

- Tillskapa plan för räddningstjänst under höjd beredskap inkluderat bemanning.

- Tillskapa utbildningsförmåga samt övningsplan.

- Upprätta plan för brandvattenförsörjning under höjd beredskap.

 
 
 
 
 

4.10 Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Regeringen får besluta om höjd beredskap när Sverige är eller har varit i krig eller krigsfara alternativt 
att det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utomlands. 

 
RDM skall ha förmåga till räddningsinsats under höjd beredskap. RDM ska därav genomföra de 
förberedelser som enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar åligger RDM. 
Fokus under perioden 2019 till 2020 är kompetenshöjning av nyckelpersoner gällande höjd beredskap, 
rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess (säkerhetsskydd) samt 
påbörja planering för verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap däribland krigsplacering. 

 
RDM bedriver i nuläget ingen särskild övningsverksamhet med avseende på höjd beredskap och har 
inte heller något specifikt arbetsschema eller någon särskild utrustning för detta ändamål. 

 
. 

 
4.10.1 Säkerhetsskyddslagen 

Säkerhetsskyddslag (2018:585) och säkerhetsskyddsförordning (2018:658) avser skydd av 
säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 
verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. RDM har en utsedd 
säkerhetsskyddschef och en biträdande säkerhetsskyddschef som ansvarar för att lagstiftningarna följs. 

 
 

4.10.2 Extra ordinär händelse 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap syftar till att kommuner och regioner skall minska sårbarheten i sin verksamhet 
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner skall därigenom 
också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

RDM skall vid behov kunna ingå i medlemskommunernas krisledningsorganisationer vid extraordinär 
händelse. 

 
RDM skall i skälig omfattning stödja medlemskommuner och andra organisationer inom vårt område 
med kompetens, krisledning, samordning, och andra relevanta uppgifter. 

 

Kommentar [DH63]:  Officiell definition hämtad från 
www.krisinformation.se ser ut som följande: 
”Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd 
beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan 
vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i 
krig råder automatiskt högsta beredskap.” 

Kommentar [MN64R64]:  Tar inte med denna då det är 
från lagen.  

Kommentar [MN65]:  Avses den som SKR tecknat med 
MSB eller finns det en regional också?   

Kommentar [MN66]:  Är detta saker RDM får ersatt från 
staten, på samma sätt som kommunen får pengar för att 
bedriva arbetet?  Eller ska RDM få del av kommunens 
slantar?  

Kommentar [MN67R67]:  David tror inte RDM får 
bidrag för detta, isf kostnadsdrivande. Lyfta med.  

Kommentar [MN68]:  Ta bort extra punkt 

Kommentar [MN69]:  Skriv ihop 

Kommentar [MN70]:  Regioners – lagen har ändrats och 
döpts om så ordet landsting är ersatt med region. 

Kommentar [MN71]:  Ta bort kommatecken 

Kommentar [MN72]:  Tillskapa utbildningsförmåga? 
Handlar det om höja personalens kompetens på området. Blir 
konstig syftning, då man knappat vill tillskapa just 
utbildningsförmågan utan kanske erbjuda utbildning på 
området, träna räddningstjänsthantering vid extraordinär 
händelse eller liknande.  
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5 Samarbete med kommuner, myndigheter och 
organisationer 

 
5.1 Medlemskommunerna 
Kommunalförbundet RDM är en i juridisk mening ”minikommun” med speciellt ansvar för 
räddningstjänstfrågor i medlemskommunerna. Förbundet samverkar därför med medlemskommunerna 
i olika typer av säkerhets och beredskapsfrågor. 

 
 
 

5.2 Gränslös samverkan 
Förbundet har upprättat avtal med andra räddningstjänstorganisationer om gränslös samverkan vid 
räddningsinsatser som inte tar hänsyn till kommungränser. Detta förklaras enklast med att den 
räddningsstyrka som är närmast olycksplatsen larmas vid en inträffad olycka oberoende av i vilken 
kommun olyckan inträffar. RDM samarbetar i första hand med de kommuner och 
räddningstjänstförbund som finns i anslutning till RDM:s geografiska område. 

 
 

Förbundet och omkringliggande räddningstjänstorganisationer 
 

RDM stöder även vid behov andra kommuner och län med resurser. Miniminivån på RDM:s resurser 
kan tillfälligt underskridas. Beslutet att sända resurser utanför RDM:s område skall alltid vägas mot 
den egna aktuella riskbilden och rådande situation i övrigt. 
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5.3 Samarbete och stöd via övriga myndigheter och 
organisationer 

Samarbete och stöd vid olyckor kan också lämnas av icke kommunala myndigheter och 
organisationer. Dessa är till exempel: 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resurstillförsel, specialistkompetens 
Länsstyrelsen Dalarna Regional ledning och stab, resurstillförsel 
Region Dalarna Sjukvårdsresurser, specialistkompetens 
Trafikverket Transportresurser, utredning av olyckor 
Polisen Polisiära resurser, utredning av olyckor 
Försvarsmakten Personal, materiel 
Arctic Paper Grycksbo AB Fristående räddningsstyrka, utför kommunal 

räddningstjänst åt RDM genom upprättat avtal 
Dala Airport Fristående räddningsstyrka för flygplatsen 
Kvarnsvedens Pappersbruk Fristående räddningsstyrka för industrin 
Kommunernas friviliga resursgrupper Personal, material 
Grupp för psykiskt och socialt omhändertagande 
(POSOM) 

Personal, samtalsstöd mm 

ABB Ludvika Fristående räddningsstyrka för industrin 
 
 

5.4 Avtal med offentliga och privata aktörer 
Avtal har tecknats med: 
- Artic Paper Grycksbo AB (industribrandkår) om att utföra kommunal räddningstjänst. 

 
- Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB där förbundet förbinder sig att utföra 

restvärdeskyddande åtgärder i anslutning till räddningstjänstinsatser. Åtagandet gäller insatser för 
att efter brand eller vattenskador åstadkomma torr, och i samband med brand, rökfri miljö i syfte 
att minska eller förhindra följdskador samt gällande sanering av vägbana och järnväg i samband 
med räddningstjänstinsatser vid trafikolyckor. 

 
- Region Dalarna om att utföra livsuppehållande insatser i väntan på ambulans (IVPA) samt 

underliggande avtal om trygghetsskapande åtgärder inom Falun, Säter och Gagnefs kommuner. 
 

- Berörda kommuner (som har avtal med MSB) avseende drift och underhåll av ljudsändare för 
varning utomhus (VMA) inom Falun och Borlänge kommuners tätorter. 

 
- Medlemskommunerna Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika om sanering av kommunala vägar 

efter trafikolyckor. 
 

- Medlemskommunerna Borlänge, Säter och Gagnef om kontroll och underhåll av brandpostnätet. 

Kommentar [MN73]:  Frivilliga – saknas ett l.  

Kommentar [MN74]:  Varför inte för Ludvikas del? Är 
det detta som pensionärsrådet försökt driva uppe i 
Fredriksberg? Vad händer på området?  

Kommentar [MN75R75]:  Vi tar inte med i yttrandet.  

Kommentar [DH76]:  Ludvika har service via RDM idag. 
Bidraget från MSB ska täcka kostnader för detta. 

Kommentar [MN77R77]:  Vi behöver inte lyfta in detta. 
Bara vara medvetna om det om de vill teckna avtal.  
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RDM ska under handlingsprogramsperioden:

- Aktivt samverka med SOS alarm för att förkorta larmbehandlingstiden och 
effektivisera utlarmningen av RDM:s räddningsstyrkor.

- Befintliga ärendetypsområden skall utvecklas och revideras.

 
 
 
 

6 Alarmering, varning och information 
6.1 Alarmering 
Larmning av räddningstjänsten sker via nödnumret 112. Utlarmning av räddningstjänsten verkställs av 
SOS Alarm AB genom förutbestämda larmplaner. Utgående alarmering till respektive 
räddningsstation kan ske på två av varandra oberoende vägar. 
Vid störningar i elförsörjningen finns batteribackup för att säkerställa alarmering och reservkraft för 
uthållighet vid långvariga strömbortfall. 

Vid omfattande störningar i mobil och fast telefoni kan berörda räddningsstationer eller andra 
strategiska platser bemannas för larmmöjlighet. På utsidan av varje räddningsstation utom vid 
räddningsvärnet i Sunnansjö finns dessutom en tryckknapp för att påkalla räddningstjänsten. 

Utalarmering av räddningsstyrkor vid bortfall av larmcentral kan utföras med egen utrustning 
 

 
 
 

6.2 Varning och information 
Vid större olyckor eller överhängande fara för olyckor kan det föreligga ett behov av att snabbt 
informera och varna allmänheten. 

Detta kan ske via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. 
 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något 
allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio 
och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. 

VMA kan exempelvis användas: 
 

- vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand 
- vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen 

eller problem med att nå 112 
- vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående 

dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen 
 

6.2.1 Meddelande i radio och TV 
Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm 
(”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA har 
sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, 
informationsnumret 113 13 eller på berörda kommuners och räddningstjänstens webbplatser. 

Kommentar [DH78]:  Ta bort det! Gammalt talesätt 

Kommentar [MN79R79]:  .. samt utomhusvarningssignal. 
S8Slopa hes afredrik då det inte används.) 

Kommentar [MN80]:  Kommatecken och punkt efter 
sista.  

Kommentar [DH81]:  Ta bort 
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6.2.2 Meddelande via SMS 
Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har 
gjorts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV. 

 
6.2.3 Varning utomhus (Hesa Fredrik) 

Varningssystemet som ljuder utomhus består av flera ljudsändare som finns installerade inom 
tätorterna i Falun, Borlänge, Ludvika och Grängesberg. De kan användas för varning vid alla typer av 
faror. Räddningsledaren tar beslut om att utlösa signalen. Detta kan ske i första hand genom SOS 
Alarm men kan också ske från räddningsstationerna i Falun, Borlänge och Ludvika. 

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna ansvarar för drift och 
underhåll och är användare av systemet. Räddningstjänsten Dala mitt svarar för drift och underhåll 
genom avtal med Falun och Borlänge kommun. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på 
offentliga byggnader. 

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle 
råka i krig. 

 

Signaler 
 

 
Kvartalstest 

 
Systemet och tekniken behöver testas som en kontroll av att tekniken fungerar. De personer som ska 
aktivera systemet behöver också träna på hur det ska göras. Om det visar sig att något inte fungerar så 
ska det rättas till. Testet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig att känna igen signalen. 

Varningssystemet testats var tredje månad. Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, 
september och december. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har 
varningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om testet. 

Signalen låter under två minuter och består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad 
mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”. 

Kommentar [MN82]:  Oprofisinellt hålla kvar vid gamla 
begrepp – slopa också här.  

Kommentar [MN83R83]:  Ha med hesa fredrik ändå, 
finns med på krisinformation.  

Kommentar [MN84]:  Stor bokstav alt. förkorta då i övrigt 
använt förkortningen i programmet.  

Kommentar [DH85]:  Om regeringen beslutar om höjd 
beredskap.  
”Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom 
ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela 
Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är 
en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 
sekunders tystnad i fem minuter” 

Kommentar [MN86R86]:  Förslag: byta ut hela meningen 
mot davids stycke.  

Kommentar [MN87]:  Skriv ihop meningarna  

111



2020-02-17

RDM skall under handlingsprogramsperioden:
- Utveckla förmågan att lära av egna och andras erfarenheter från olyckor som lett till 

räddningsinsats.

 
 
 
 
 
 

7 Insatsutvärdering och lärande 
Räddningsinsatser ska enligt LSO 3kap 10§ följas av en undersökning av såväl olycksorsak och 
förlopp som genomförandet och effekt av insatsen (Se även Delprogram Brandförebyggande). 
Resultatet av undersökningarna skall i lärande syfte för en utvecklande effektiv verksamhet 
återkopplas till RDM:s egen organisation, kommunerna och externa parter som berörs av den aktuella 
olyckan. 

 
I stort kan undersökningarna delas in i tre ambitionsnivåer: Grundläggande olycksundersökning, enkel 
olycksundersökning och särskild olycksundersökning. Ambitionsnivån är beroende på hur allvarlig 
olyckan varit eller vilken betydelse den får för räddningstjänstens lärande. 

 
Vi dödsolyckor i trafik dokumenterar räddningstjänsten olyckan och insatsen som underlag och stöd 
till Trafikverket i deras utredning om orsak till olyckan. 

 
Resultaten av undersökningarna kommuniceras som statistik och som rapporter. Undersökningarna 
utgör underlag för uppföljning och utvärdering av RDM:s räddningstjänstverksamhet samt brand- 
förebyggande arbete. Vidare skall RDM rapportera alla inträffade dödsbränder till MSB som en del i 
uppbyggandet av en nationell erfarenhetsbank från genomförda olycksundersökningar. 

 
 

Kommentar [MN88]:  Liten bokstav 

Kommentar [MN89]:  Vilken ambitionsnivå som väljs 
beror på hur allvarlig … (tycker det blir bättre rent språkligt) 

Kommentar [MN90]:  Sakas ett d (vid) 

Kommentar [MN91]:  Tokig syftning, ska syfta bakåt på 
dokumentationen – skriv hellre ”…olyckan och instansen. 
Dokumentationen utgör underlag och stöd ….” 

Kommentar [MN92]:  Här syftar man väl tillbaka på 
undersökningarna som nämns i stycke 2. Utgör också 
dokumentationen kopplat till dödsolyckor i trafiken en sådan 
underökning (någon av de tre nivåerna)? Om inte vore det 
mera logiskt att flytta stycket om dödsolyckor i trafiken sist.  
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8 Sammanställning av utvecklingsmål 
 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Klart 
1. Den operativa 
förmågan skall stärkas 
och utvecklas 

1. Genomföra en översyn och 
anpassning av nya förbundets 
förmågor och styrkestorlekar. 

 
2. Säkerställa bemanningen på RIB 

stationerna Fredriksberg (1+4) och 
Nyhammar (0+2) 

 
3. Upprätta avtal med Falu och 

Ludvika kommun om tillsyn och 
dokumentation av brandpostnät. 

 
4. Utveckla riktlinjer för 

brandvattenförsörjning avseende 
utformning av brandpostnät samt 
för organisation, utrustning och 
metoder inom RDM. 

 
5. Utveckla förmågan för insatser vid 

väderrelaterade händelser 
(Ras/skred) 

 
6. Utveckla förmågan för insatser vid 

hot om suicid i nära samverkan 
med övriga blåljusorganisationer. 

RDM 
 
 
 

RDM 
 
 
 
 

RDM 
VA-bolag 

 
 

RDM 
 
 
 
 

RDM 
 
 
 

RDM 

2021 
 
 
 

fortlöpande 
uppföljning* 

 
 
 

2020 
 
 
 

2021 
 
 
 
 

2022 
 
 
 

2021 

2. Insatstiderna skall 
över tid minska 

1. Utveckla metoder för att påbörja 
insatser tidigare. 

 
2. Aktivt samverka med SOS alarm 

för att förkorta 
larmbehandlingstiden och 
effektivisera utlarmningen av 
RDM:s räddningsstyrkor. 

 
3. Befintliga ärendetypsområden skall 

utvecklas och revideras. 

RDM 
 
 
 
 
 
 
 

RDM 
Angränsande 
kommuner 

fortlöpande 
uppföljning* 

 
fortlöpande 
uppföljning* 

 
 
 

2021 

3. Stärka den befintliga 
operativa 
ledningsorganisationen 

1. Införa regelbundna och 
systematiska ledningsövningar för 
samtliga operativa ledningsnivåer. 

 
2. Stärka det operativa 

ledningssystemet genom 
samverkan med andra 
räddningstjänstorganisationer. 

 
3. Skapa tekniska förutsättningar att 

visa insatskort ute på skadeplats. 
 

4. Identifiera vilka särskilda objekt 
som finns inom förbundets område, 
samt fortsätta insatsplaneringen 
mot Farliga verksamheter enligt 
LSO 2 kap. 4§. 

RDM 
 
 
 

RDM 
 
 
 

RDM 
 
 

RDM 

2021 
 
 
 

fortlöpande 
uppföljning* 

 
 

2020 
 
 

2022 

Kommentar [MN93]:  Generellt – bra med tydligheten i 
denna tabell. Vi behöver fundera på vilka som särskilt berör 
ludvika och som kan leda till kostnadsökningar, tänker jag 
mig. Vi har inte fått ngt underlag om konsekvenserna av ett 
antagande av handlingsprogrammet just kopplat till 
kostnader. Bör fås fram, så medlemskommunerna vet vad 
som ryms inom vanliga budgeterade verksamhets- och 
kompetensutvecklingsbudgeten, och vad som kostar extra.  

Kommentar [DH94]:  Vad innebär det och vilka kostnader 
för det med sig. 

Kommentar [MN95R95]:  Ruyms med i generell 
kommentar om kostnadsutveckling o konsekvenser. Ryms 
det inom befintliga anslag? Isf inget emot att utvecklar 
verksamheten,  

Kommentar [MN96]:  Saknas ansvarig, förmodar det är 
SOS?  

Kommentar [MN97R97]:  Vem ska samverka – peka ut 
det.  
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4. Utveckla lärandet av 
erfarenheter från 
insatser 

1. Utveckla förmågan att lära av egna 
och andras erfarenheter från 
olyckor som lett till 
räddningsinsats. 

RDM 2020 

5. Skapa förmåga för 
räddningstjänst under 
höjd beredskap 

1. Analysera och inventera vilka 
ytterligare kompetenser och 
resurser som är nödvändiga för att 
uppfylla organisationens 
skyldigheter vid räddningstjänst 
under höjd beredskap. 

 
2. Tillskapa plan för räddningstjänst 

under höjd beredskap inkluderat 
bemanning. 

 
3. Tillskapa utbildningsförmåga samt 

övningsplan. 
 

4. Upprätta plan för brandvatten 
försörjning under höjd beredskap. 

RDM 
 
 
 
 
 

RDM 
 
 
 

RDM 
 
 

RDM 

2020 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 

2022 
 
 

2022 

Utvecklingsmål 
 

*Vissa mål har bedömts vara lämpligare att följa upp fortlöpande eftersom det inte är meningsfullt att 
sätta ett slutdatum på dem. I samband med uppföljningen finns då möjligheter att sätta årliga 
verksamhetsmål för att nå resultat i respektive mål. 

 
 
 
 

9 Sändlista för samråd 
Sändlista: 

 
- Medlemskommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika 
- Räddningstjänsten Rättvik 
- Brandkåren Norra Dalarna 
- Nerikes Brandkår 
- Bergslagens Räddningstjänst 
- Kommunalförbundet  Hälsingland 
- Räddningstjänsten  Smedjebacken 
- Gästrike Räddningstjänst 
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
- Polismyndigheten 
- Länsstyrelen Dalarna 
- Sotning och Brandskydd i Dalarna AB 
- Borlänge/ Smedjebacken Sotning & Ventilation AB 
- Region Dalarna 
- SOS Alarmering 

Kommentar [MN98]:  Tycker inte denna behöver ingå i 
handlingsprogrammet, är ju en typisk sak som kan och ska 
ingå i en tjänsteskrivelse och/eller missiv.  

Kommentar [MN99]:  Saknas ett s 
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Datum 

2020-04-16 
Diarienummer 

KS  2020/163-17  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av föreskrifter om förbud mot eldning 
utomhus 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar föreskrifter om förbud mot eldning utomhus daterade 

den 15 april 2020. Föreskrifterna träder i kraft den 2 juni 2020.  

2. Under förutsättning att fullmäktige antar föreskrifterna återkallar 
kommunstyrelsen delegation om eldningsförbud som en 
brandförebyggande åtgärd, som kommunstyrelsen fattade beslut om 
den 25 juni 2019 § 155. Delegationen hade getts till räddningschef i 
RDM. Återkallandet sker från och med den 2 juni 2020.  

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har den 19 mars 2020 
punkt 4 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att föreskriva om 
eldningsförbud enligt förslag till föreskrifter, som RDM tagit fram. Ansvaret för 
det brandförbyggande arbetet åligger RDM enligt förbundsordningen, men 
RDM kan inte anta föreskrifterna själva då det finns en dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen som anger att kommunalförbund inte får utnyttja 
kommunernas föreskriftsrätt enligt 8 kapitlet regeringsformen. Därför behöver 
medlemskommunernas fullmäktigen anta föreskrifterna, även om tillämpningen 
av dem sker hos RDM.  

Föreskrifterna anger bland annat att räddningstjänsten ska bedöma vilken 
brandrisk som gäller och utifrån bedömningen när eldningsförbud infaller. Av 
föreskrifterna framgår även vilka undantag som gäller vid de olika 
eldningsförbuden, att enskild kan ansöka om undantag från eldningsförbuden 
och att räddningstjänsten har en skyldighet att informera kommunen om 
rådande brandrisk och eventuella undantag som beviljats. Förvaltningen 
föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 2 juni 2020.  

Då Länsstyrelsen i Dalarna upphävde de tidigare länsövergripande 
föreskrifterna den 31 maj 2019 tog kommunstyrelsen den 25 juni 2019 § 155 ett 
beslut om att rikta delegation om eldningsförbud som en brandförebyggande 
åtgärd till räddningschef i RDM i enighet med förbundsordningen för 
kommunalförbundet. Under förutsättning att fullmäktige antar förslaget till 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen återkallar den tidigare beslutade delegationen. 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor får en 
länsstyrelse och en kommun meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 
Länsstyrelsen i Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001, 
men upphävde dem den 31 maj 2019. I samband med att de länsgemensamma 
föreskrifterna upphävdes kom en handbok om hur kommunerna själva skulle 
utforma sina föreskrifter.  

Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM), punkt 2, 
har medlemskommunerna tilldelat kommunalförbundet all skyldighet över vad 
som åvilar kommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
utom vad avser; 

 Samordning av olycksförebyggande arbete, 

 Att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 
bränder (LSO kap 3 §1) samt, 

 När kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

Därutöver kan medlemmarna tilldela RDM uppgifter att, i skälig omfattning, 
stödja kommunerna i deras arbete mot oönskade händelser. 

Då kompetenserna i brandsäkerhetsarbetet främst finns inom RDM:s 
organisation har de tagit fram förslag till föreskrifter om förbud mot eldning 
utomhus. Föreslaget redogör förvaltningen för nedan. Direktionen för RDM 
beslöt den 19 mars 2020 punkt 4 att rekommendera medlemskommunerna att 
föreskriva om eldningsförbud enligt deras förslag till föreskrifter. Beslut om 
föreskrifter måste tas av respektive fullmäktige då kommunalförbund inte får 
utnyttja kommunernas föreskriftsrätt enligt 8 kapitlet regeringsformen. Detta 
har fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen, i dom HFD 2013 ref. 80.  

I väntan på att nya kommunala förskrifter skulle arbetas fram tog Ludvika 
kommun, i likhet med de övriga medlemskommunerna i RDM, ett beslut om 
att rikta delegation om eldningsförbud som en brandförebyggande åtgärd, i de 
fall förhållandena så kräver, till räddningschef i RDM i enighet med 
förbundsordningen för kommunalförbundet. Det beslutet gäller tills det 
återkallas. Beslutet togs av kommunstyrelsen den 25 juni 2019 § 155. Detta 
beslut behöver återkallas i samband med att fullmäktige antar föreskrifter om 
förbud mot eldning utomhus.  

Föreskrifterna ersätter den tidigare delegationen. Då ansvaret för det 
brandförebyggande arbetet enligt förbundsordningen ligger på RDM kommer 
RDM att efterleva föreskrifterna om förbud mot eldning utomhus. Då RDM 
gör bedömningen att det råder stor brandrisk (eller högre) träder föreskrifterna 
automatiskt in, varmed ett separat delegationsbeslut om eldningsförbud inte 
behöver tas enligt information från tjänsteperson på RDM. Beslut utifrån 
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föreskrifterna om undantag hanteras enligt RDM:s delegationsordning och 
redovisas till RDM:s direktion.  

Förslag till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 
RDM har tagit fram förslag till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus. 
Föreskrifter har tagits fram med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor.  

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus och 
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Räddningstjänsten ska bedöma 
vilken brandrisk som gäller. Av föreskrifterna framgår även vilka undantag från 
eldningsförbudet som gäller vid så kallat normalförbud och vid totalförbud. 
Räddningstjänsten kan, efter ansökan, i särskilda fall medge undantag från 
eldningsförbud. Räddningstjänsten ska informera kommunen om såväl rådande 
brandrisk som eventuella undantag som beviljats.  

Föreskrifterna inkluderar två bilagor. Den första bilagan syftar till att ge 
vägledning och förtydliga vilka undantag från eldningsförbudet som gäller vid 
olika typer av eldning utomhus. Den andra bilagan utgör kommentarer till 
föreskrifterna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte ändrat innehållet i föreskrifterna, men 
förvaltningen har skrivit ut förkortningar och gjort några språkliga ändringar. 
Förvaltningen har även ersatt ordet författning till föreskrifter. RDM har i sitt 
utkast använt såväl ordet författning som föreskrift. Eftersom 2 kapitlet § 7 i 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ger kommunerna rätt att meddela 
föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus anser 
förvaltningen att ordet föreskrifter ska användas genomgående i föreskrifterna. 
Därtill har förvaltningen ersatt ordet beslut till bedömning i kommentarerna till 
§ 5 i bilaga 2 till föreskrifterna. Detta då RDM inte fattar ett separat beslut om 
eldningsförbud, utan det grundar sig på bedömningen av brandrisken. 

Förslaget till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus finns bifogat denna 
tjänsteskrivelse som bilaga 1.  

Föreskrifternas ikraftträdande  
Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att föreskrifter om förbud mot eldning 
utomhus träder i kraft den 2 juni 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt uppgift från tjänsteperson på RDM ska ett antagande av dessa 
föreskrifter inte leda till några extra kostnader för medlemskommunerna i 
RDM. RDM gör redan denna typ av bedömningar av brandrisken och 
hanteringar av undantag.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Bilagor 
1. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus daterade den 15 april 

2020.  
2. Protokollsutdrag från direktionen för RDM:s möte den 19 mars 2020 

punkt 4.  
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 

§ 155.  

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Styrdokument  
Kommunikatör för publicering på kommunens webbplats 
Akten 

119



FÖRESKRIFTER 
Sida 

1(18) 
Datum 

2020-04-15 
Diarienummer 

KS 2020/163-17  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Föreskrifter om förbud mot 
eldning utomhus 
 

Dokumentnamn 
Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 

Dokumenttyp 
Föreskrifter 

Omfattning 
Ludvika kommun 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Förbundschef RDM 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor kap 2. § 7 
 
Beslutad 
KF 2020-06-01 § XX 

Bör revideras senast 
Vid behov 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/163-17 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
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Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

 
 
  

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

1 Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 
Allmänna råd:  
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av 
allmänna råd. Allmänna råden är markerade med linjer runt.  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus 
samt liknande förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud 
omfattar bedömningsgrunder för brandrisk, generella och enskilda undantag 
från förbud, samt informationsskyldighet mellan berörda aktörer. 
Bestämmelserna gäller i Ludvika kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

2 § I denna föreskrift används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Brandrisk Sådan sammanvägd brandrisk i skog och mark som 
bedöms och fastställs av räddningstjänst enligt 5 § 
utifrån brandriskprognos och beredskapsläget. 

Beredskapsläget Bedömning av räddningstjänstens förmåga. Prognosen 
görs som en del i framtagande av brandrisk och 
sträcker sig över samma tidsperiod. 
Bedömningsgrunderna kan variera men har som 
utgångspunkt att den normala förmågan till 
insatsberedskap ska vara påverkad eller riskerar att bli 
påverkad på ett icke försumbart sätt utifrån vad som 
beskrivs i handlingsprogram till skydd mot olyckor. 

Brandriskprognos Bedömning av brandriskdata utifrån klimat- och 
vegetationsfaktorer. Prognosen görs som en del i 
framtagande av brandrisk och sträcker sig över samma 
tidsperiod. Bedömningsmodellen beskrivs i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
handbok ”Vägledning om eldningsförbud”. 

Eldning Aktiviteter som genererar öppen eld samt 
uppvärmning där öppen eld plötsligt och intensivt kan 
blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas 
förbränning med fast, flytande och gasformigt bränsle 
samt avsiktlig upphettning över ett materials termiska 
tändpunkt. Se bilaga 1 för exempel och 
förtydliganden.  

Brandfarliga 
arbeten, Heta 
arbeten 

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande 
åtgärder såsom kompetens, materiel, godkännande, 
arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera 
arbetssituationer med hög risk för brand. 
Brandskyddsföreningen Sverige samt Svenska 
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Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer 
som upprättat sådana regelverk. 

Samhällsviktig 
verksamhet   

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
definition av samhällsviktig verksamhet: 

- Ett bortfall av, eller en svår störning i 
verksamheten som ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra 
verksamheter på kort tid kan leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället. 

- Verksamheten är nödvändig eller mycket 
väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt.  

Tomt/tomtmark Ett område som inte är en allmän plats men som 
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna 
och behövs för att byggnaderna ska kunna användas 
för avsett ändamål. 

Eldningsförbud 
3 § Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) enligt 5 § 
infaller omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. 
Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de 
generella undantag som anges i 6 §. 

4 § Om det råder extremt stor brandrisk (5E) enligt 5 § infaller omedelbart 
skärpt eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana 
förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella 
undantag som anges i 7 §. 

5 § Räddningstjänsten ska bedöma vilken brandrisk som gäller. Bedömning av 
brandrisk ska göras regelbundet och med sådant intervall att onödigt ingrepp i, 
eller påverkan på, den enskildes rätt undviks. Bedömning ska dessutom göras så 
att förutsägbarhet finns i de ingrepp och den påverkan som uppstår.  

Bedömning av brandrisk enligt första stycket ska baseras på en sammanvägning 
av kända klimat- och vegetationsfaktorer samt skattning av räddningstjänstens 
förmåga.  

(1) För bedömning av klimat- och vegetationsfaktorer 
(brandriskprognos) ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
vägledning om eldningsförbud nyttjas.  

(2) För bedömning av räddningstjänstens förmåga (beredskapsläget) ska 
påverkan såsom redan pågående insatser, samhällsstörningar och 
omständigheterna i övrigt beaktas.  
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Allmänt råd:  
Brandrisk presenteras enligt en 6 gradig skala med tillhörande beskrivning. 
Samma skala och beskrivning som MSB nyttjar i sin vägledning bör 
användas. För att inte blanda ihop dessa två bör endast den sammanvägda 
bedömningen av brandrisk enligt 5 § kommuniceras. 

Undantag från eldningsförbud 
6 § Vid normalförbud enligt 3 § gäller generellt undantag från förbudet för: 

1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, 
och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, 
där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation  

2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad 
eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till 
byggnad eller vegetation 

3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller 
vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation  

5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, 
heta arbeten och liknande regelverk. 

6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet 

7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i 
sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se 
bilaga 1. 

 

7 § Vid totalförbud enligt 4 § gäller generellt undantag från förbudet för: 

1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, 
heta arbeten och liknande regelverk. 

2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet  

3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, 
maximalt 50W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad 
eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från skärpt eldningsförbud, 
se bilaga 1. 
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8 § Enskilda undantag från eldningsförbud enligt 3-4 §§, kan efter ansökan 
medges av räddningstjänsten i särskilda fall.  

Vid beslut om undantag kan medges ska rådande brandrisk, spridningsrisk, 
behovet för eldning, materiel och organisation för bevakning och 
brandbekämpning hos den sökande, samt omständigheterna i övrigt beaktas.  

Undantag från förbud mot eldning ska tidsbegränsas och kan förenas med 
särskilda villkor. 

Allmänt råd:  
I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då 
eldningsförbud ej råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om 
undantag skickas till räddningstjänsten. Sådana undantag som kan medges i 
särskilda fall enligt 8 § bör beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och 
om verksamheten har ett allmänintresse eller betydande privat intresse samt 
inte går att utföra vid annan tidpunkt. 

Information 
9 § Räddningstjänsten ska meddela kommunen om vilken brandrisk som råder 
enligt 5 §. En bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud råder, 
samt en bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud inte längre 
råder, ska omedelbart kommuniceras med behörig tjänsteman i kommunen. 

Rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud enligt 3-4 §§ ska via 
kommunen och räddningstjänsten kommuniceras löpande till de som vistas i 
kommunen.  

Allmänt råd:  
Räddningstjänstens och kommunens information till de som vistas i 
kommunen bör så långt det är möjligt automatiseras och tillhandahållas på 
vanligt förekommande media såsom hemsidor, telefonsvarare, infartsskyltar 
och liknande. 

 

10 § Om beslut om undantag från rådande förbud har meddelats enligt 8 § ska 
detta kommuniceras till kommunen. 

Allmänt råd:  
Beslut om undantag enligt 8 § bör meddelas kommunen som ett ordinarie 
delegationsbeslut eller när det annars begärs. 

Tillfälliga skärpande beslut 
11 § Om annat beslut om eldningsförbud fattas av behörig beslutsfattare som 
innebär skärpning av vad som anges i denna föreskrift ska sådant beslut gälla 
före denna föreskrift under det andra beslutets giltighetstid.  

Om sådant beslut som avses i första stycket fattas så upphör under samma 
period alla generella och enskilda undantag enligt 6-8§§ i denna författning. 
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Föreskriftens giltighet 
12 § Föreskriften gäller från den 2 juni 2020 och tills vidare.  

 

Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan 
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor   
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Bilaga 1: Vägledning och förtydliganden om undantag från 
eldningsförbud vid olika typer av eldning utomhus 

Matlagning    

Aktivitet  Tillåtet vid 
normalförbud?  Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 

Får jag använda elgrill? Ja, det är inte eldning 1 § Ja, det är inte eldning 1 § 
Får jag grilla/laga mat på 
låga på en inglasad 
balkong? 

Ja, det är inte utomhus 1 § Ja, det är inte utomhus 1 § 

Får jag grilla på hyresrätts- 
eller 
bostadsrättsföreningens 
tomtmark? 

Ja, såvida inte föreningen 
har särskilda regler 

6 § 1 Nej 4 § 

Får jag grilla vid mitt 
fritidshus som ligger 
utanför sammanhållen 
bebyggelse? 

Ja, på tillhörande tomt 
med beaktande av krav 
på försiktighet 

6 § 1 Nej 4 § 

Får jag grilla i trädgården? 
Ja, om det är din tomt, 
och det kan ske säkert 

6 § 1 Nej  4 § 

Får jag använda spritkök 
eller gasolkök? 

Ja, om det kan ske på ett 
säkert sätt. 

6 § 3 Nej 4 §  

Får jag grilla på 
badbryggan eller på 
husbåten?  

Ja, om det kan ske på ett 
säkert sätt. 

6 § 2 Nej  4 § 

Får jag använda 
engångsgrill? 

Nej, inte ens på egen 
tomt. Engångsgrill 
medför spridningsrisk. 

3 §  Nej 4 § 

Får jag grilla/laga mat på 
en campinganläggning? 

Nej, men däremot går 
det bra med gasol- eller 
spritkök 

3 § Nej 4 § 

Får jag grilla/laga mat på 
ett evenemang? 

Nej men däremot går det 
bra med gasol- eller 
spritkök 

3 § Nej 4 § 

Får jag grilla på 
kommunens 
iordningsställda 
grillplatser? 

Nej men däremot går det 
bra med gasol- eller 
spritkök 

3 § Nej 4 § 

Får jag laga mat över 
vedeld i skogen eller i 
vindskydd, kåta och 
liknande? 

Nej men däremot går det 
bra med gasol- eller 
spritkök 

3 § Nej 4 § 

Belysning     

Aktivitet  Tillåtet vid 
normalförbud?  Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 

Får jag använda levande 
ljus inomhus? 

Ja, det är inte utomhus 1 § Ja, det är inte utomhus 1 § 

Får jag använda levande 
ljus utomhus? 

Ja, stearinljus, 
fotogenlyktor, mindre 
marschaller och liknande 
utvecklar under 200W 

6 § 7 
Ja, värmeljus, gravljus 
och liknande utvecklar 
under 50W 

7 § 3 

Får jag tända en lägereld? Nej  3 § Nej 4 § 
Får jag tända fyrverkerier? Nej 3 § Nej 4 § 
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Får jag skicka upp 
svävande lyktor, s.k. 
thailyktor? 

Nej 3 § Nej 4 § 

Uppvärmning     

Aktivitet  Tillåtet vid 
normalförbud?  Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 

Får jag elda i vedspis/kamin 
eller bastu? 

Ja, det är inte utomhus 
och särskilda regler om 
sotning omfattar dessa 
anläggningar 

1 § 

Ja, det är inte utomhus 
och särskilda regler om 
sotning omfattar dessa 
anläggningar 

1 § 

Får jag elda i badtunna eller 
pannmur i trädgården? 

Ja, om det är din tomt, 
och det kan ske säkert 

6 § 2 Nej 4 § 

Arbeten     

Aktivitet  Tillåtet vid 
normalförbud?  Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 

Får jag köra skogsmaskin 
eller röja vägkanter med 
maskin? 

Ja, det är inte eldning 
men var observant på 
gnistbildning och vidta 
nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. 

1 § 

Ja, det är inte eldning 
men var observant på 
gnistbildning och vidta 
nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. 

1 § 

Får jag använda metallkap 
eller metallslip? 

Ja, det är inte eldning 
men var aktsam på 
omgivning och var 
gnistor hamnar 

1 § 

Ja, det är inte eldning 
men var aktsam på 
omgivning och var 
gnistor hamnar  

1 § 

Får jag utföra 
brandfarliga/heta arbeten 
yrkesmässigt, tex 
svetsning? 

Ja, men aktuella krav 
måste följas. 

6 § 5 
Ja, men aktuella krav 
måste följas. 

7 § 1 

Får jag utföra svetsning 
utomhus? 

Nej, såvida det inte är i 
form av brandfarliga/heta 
arbeten 

3 § 

Nej, såvida det inte är i 
form av 
brandfarliga/heta 
arbeten 

4 § 

Övrigt     

Aktivitet  Tillåtet vid 
normalförbud?  Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 

Får jag tända en cigarett? 
Ja, en vanlig tändare eller 
tändsticka utvecklar 
ungefär 50W 

6 § 5 
Ja, en vanlig tändare eller 
tändsticka utvecklar 
ungefär 50W 

7 § 3 

Får jag elda 
trädgårdsavfall/ 
rivningsavfall/gräs? 

Nej  3 § Nej 4 § 

Får jag tända och kola en 
kolmila? 

Nej  3 § Nej 4 § 

Får jag använda 
pyrotekniska effekter på 
ett evenemang utomhus? 

Nej  3 § Nej 4 § 

Vad avses med eldning 
med liten och kontrollerad 
effektutveckling? 

Stationära eller direkt 
kontrollerade stearinljus, 
fotogenlyktor, mindre 
marschaller och liknande 
med effekt under 200W 

6 § 5 

Stationära eller direkt 
kontrollerade värmeljus, 
gravljus och liknande 
med effekt under 50W 

7 § 3 
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Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för att säkerheten vid eldning, 
även om du omfattas av generella eller enskilda undantag från eldningsförbud, 
eller om inte eldningsförbud råder.  

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud.  
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Bilaga 2: Kommentarer till enskilda paragrafer 
Inledning  
Sommaren 2014 och 2018 innebar stora påfrestningar på samhället generellt 
och räddningstjänsten specifikt till följd av de bränder som förekom och det 
väder som låg till grund för att bränderna kunde utvecklas och spridas på det 
sätt som skedde. Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud 
sedan 2001, och dessa föreskrifter skärptes med tillfälliga föreskrifter under 
sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de tillfälliga föreskrifterna 
upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på området 
var föråldrad och inte helt ändamålsenlig samt att vissa juridiska osäkerheter 
fanns. Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter 
om eldningsförbud. Upphävandet av de länsgemensamma föreskrifterna kom 
samtidigt med en handbok om hur kommunerna själva skulle utforma och 
utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på 
området mot bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränderna konstaterade att 
det fanns dålig styrning och kompetens på området och MSB fick i uppdrag att 
ta fram nationella riktlinjer. Denna utredning med förslag till föreskrifter har 
utformats utifrån de båda handböckerna och med viss anpassning utifrån 
räddningstjänstens egna behov. En reglering om förbud mot eldning utomhus, 
samt liknande brandförebyggande åtgärder, anses nödvändig för att minska 
risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota liv, 
hälsa, egendom och miljö. Anläggande av bränder som får till följd att någon av 
de uppräknade skyddsvärda tillgångarna hotas kan även hanteras som ett 
allmänfarligt brott enligt Brottsbalken, men detta bedöms inte tillräckligt för att 
tydligt kunna kommunicera ut vikten av att vissa typer av eldning ska undvikas. 
Förenklat kan det alltså uttryckas som att kommunikationen kring riskerna för 
att göra upp eld i skog och mark förutsätter ett eldningsförbud som 
räddningstjänsten är inblandat i. Eftersom detta också har varit den gängse 
modellen under många år så är detta förslag utformat utifrån denna grundsyn. 
Förslaget är utformat för att innebära så små förändringar som det är möjligt 
utifrån hur eldningsförbud har utformats, hanterats och bedömts de senaste 
åren.  
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Till 1 § 
Paragrafen redovisar att föreskriften följer legalitetsprincipen samt var detta 
lagstöd hämtas. Rätten och beslutet att meddela förbud är centralt, men också 
de övriga brandförebyggande åtgärderna. I paragrafen räknas de övriga 
brandförebyggande åtgärderna upp som beslutats. Orsaken till att dessa valts är 
som följer:  

1. Bedömningen av brandrisk blir i sig själv en brandförebyggande åtgärd i och 
med kombinationen av subjektiv och objektiv bedömning, följsamhet till 
ändrade förhållanden samt förutsägbarhet i bedömningen. Onödiga ingrepp i 
enskilds rätt som kan leda till brott mot föreskrift undviks, likformighet i 
bedömning medför förutsägbarhet och långsiktighet, och sammanvägningen av 
kvalitativa och kvantitativa data säkerställer tillsammans att endast nödvändig 
påverkan uppstår. 

2. Generella undantag medför att aktiviteter som inte innebär ökad brandrisk 
eller försumbar brandrisk kan utföras. Detta innebär i sin tur att onödig 
reglering undviks och att föreskriften blir mer relevant, det vill säga endast 
reglerar de områden som behöver hanteras och att allmänheten därmed blir 
mer benägen att efterleva de begränsningar som kan uppkomma. På samma sätt 
som åtgärden bedömning av brandrisk blir därför också generella undantag i sig 
en brandförebyggande åtgärd. Vissa av de generella undantagen är förenade 
med direkta eller indirekta krav, till exempel syfte, begränsning och kontroll på 
brand eller via kravställning på brandfarliga heta arbeten. Generella undantag 
minskar även den administrativa bördan för räddningstjänsten och förkortar 
handläggningen av enskilda ansökningar.  

3. Enskilda undantag medför att vissa aktiviteter, trots att de inte omfattas av 
generella undantag, kan medges undantag vid enskild prövning. I dessa fall är 
bevisbördan hos den enskilde högre men även här, på samma sätt som vid 
bedömning om brandrisk och generella undantag, kan onödig reglering 
undvikas och därmed skapa högre benägenhet att följa regleringen. 

4. Informationsplikt till kommun och till enskilda är en brandförebyggande 
åtgärd på så sätt att kunskap om aktuell brandrisk och därmed status hos 
eldningsförbud snabbt sprids. Även kunskapen om enskilda undantag som 
beviljats når de berörda så att inte onödiga ingripanden görs i tron att brott mot 
föreskrift föreligger. 

I föreskriften har inte andra brandförebyggande åtgärder såsom anmälningsplikt 
tagits upp. Orsaken till att exempelvis anmälningsplikt har valts bort är 
svårigheter att på ett enkelt och lättillgängligt sätt definiera gränser för när sådan 
anmälningsplikt gäller och samtidigt att denna gräns överensstämmer med 
föreskriften i övrigt. Det går också att ifrågasätta om det övergripande syftet 
bättre uppnås genom fler regleringar. LSO (1kap 1§) meddelar: 
"Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor". Ytterligare regleringar på 
området för att skydda liv, hälsa, egendom och miljö mot olyckor blir sannolikt 
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av informations- och kommunikationskaraktär, och detta behöver inte 
inrymmas i en föreskrift. 

Till 2 § 
Paragrafen definierar ord och begrepp som används i föreskriften och som kan 
ha annan innebörd i andra sammanhang. Merparten av begreppen följer 
beskrivningar som nyttjas i andra föreskrifter eller som är vedertagna inom 
arbetsområdet och övriga är framtagna utifrån att behov för tydlighet har 
uppstått. Framförallt innebörden av beredskapsläge, brandriskprognos och 
tomt/tomtmark är viktiga för föreskriftens uppbyggnad. 

Till 3 § 
Paragrafen meddelar vilka kriterier som fordras för att eldningsförbud av den 
lägre nivån, i föreskriften omnämnt som normalförbud, ska träda i kraft. 
Aktiveringen och inaktiveringen av normbeslutet är på det sättet automatiserad 
och minskar därmed risken för subjektivitet i myndighetsutövning. Denna 
paragraf påverkas av bedömningen som görs enligt 5§ och påverkar vilka 
undantag som eventuellt kan vara tillämpliga enligt 6§. Uppdelningen på två 
nivåer som benämns normalförbud respektive totalförbud är satt utifrån det 
förslag som lämnas i Länsstyrelsen Dalarnas handbok Eldning utomhus. 
Motsvarande rekommendation ges ut av MSB i handbok Vägledning om 
eldningsförbud men omnämns då eldningsförbud respektive skärpt 
eldningsförbud. Uppdelningen på två nivåer syftar till att via författning reglera 
den risktagning som tillåts i kommunen, samt skapa ett system som inte är 
beroende av att normbeslut om eldningsförbud behöver tas med mycket kort 
framförhållning. Eftersom denna typ av föreskrift påverkar ett mycket stort 
antal människor så är det av stor vikt att bestämmelserna är ordentligt 
genomarbetade och följaktligen inte tas när behov för reglering redan har 
uppstått. 

Till 4 § 
Paragrafen meddelar i likhet med 3§ vilka kriterier som fordras för 
eldningsförbud ska träda i kraft, men i det här fallet för ett skärpt 
eldningsförbud, i föreskriften omnämnt totalförbud. Denna paragraf påverkas 
av bedömningen som görs enligt 5§ och påverkar vilka undantag som eventuellt 
kan vara tillämpliga enligt 7§.  

Till 5 § 
Första stycket meddelar att räddningstjänsten är den myndighet som ska 
bedöma vilken brandrisk som gäller, som sedan ligger till grund för aktivering, 
inaktivering eller förändring av eldningsförbud. Det är lämpligt att 
räddningstjänsten utför bedömningen då förebyggande av olyckor och 
hantering av inträffade olyckor är deras uppgift, och därmed följer upplägget 
närhetsprincipen. Vidare meddelas att bedömning av brandrisk ska vara både 
följsam och långsiktig samt ske utan de årstidsbegränsningar som tidigare har 
gällt. Istället för att ange ett specifikt tidsintervall för hur ofta bedömningar ska 
göras så lämnas det öppet att anpassa intervallet utifrån rådande förhållanden så 
länge målet uppnås, det vill säga att det inte finns ett aktivt förbud då det i 
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praktiken inte finns behov för det. Ett aktivt förbud som saknar grund strider 
mot proportionalitetsprincipen och regeringsformens mer grundläggande 
bestämmelser om egendomsskydd. Samtidigt ska nödvändiga inskränkningar i 
enskilds rätt som görs med stöd av exempelvis angeläget allmänt intresse vara 
förutsägbart för att minimera skadeverkan. Det ska därför i arbetet med 
framtagande av brandrisk vägas in om en upp- eller nedgång i risk enbart är en 
kortvarig förändring. Om så är fallet bör brandrisk inte ändras eftersom det kan 
leda till förvirring och osäkerhet. 

Andra stycket anger att brandrisken är en sammanvägning av klimat- och 
vegetationspåverkan samt förmåga. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB:s) handbok ska nyttjas för klimat- och vegetationspåverkan då 
den detaljerat anger hur väder med mera ska bedömas. Eftersom handboken 
rekommenderar att man ska titta på ett längre tidsspann för förutsägbarhetens 
skull, benämns detta bedömningskriteriet brandriskprognos. Att nyttja MSB:s 
handbok som utgångspunkt medför att bedömningar blir mer likartade mellan 
kommuner såväl som delar av landet så att tillfälliga besökare i kommunen inte 
ställs inför okända bedömningsgrunder. För förmågebedömningen ska 
händelser som påverkar på den normala släckberedskapen vägas in. Troliga 
händelser som kan göra det är redan större pågående bränder, men även kriser i 
samhället och krigstillstånd bör beaktas. Orsaken till att de mer extrema 
aspekterna på räddningstjänst tas upp är för att undvika särskild lagstiftning i 
sådana situationer och därmed bättre efterleva likhetsprincipen. 
Förmågebedömningen tar utgångspunkt i om den normala förmågan som 
specificeras i handlingsprogrammet är påverkad på ett sådant sätt att en skogs-
eller markbrand inte kan förväntas att bli hanterad innan fara uppstår. Eftersom 
bedömningskriteriet ytterst berör beredskapen för räddningsinsats benämns 
denna beredskapsläget. I nuläget utförs redan regelbundet en genomgång av 
beredskapsläget inom räddningstjänsten, så begreppet är egentligen bara nytt i 
det här sammanhanget, och formuleringen i föreskriften medger nu en rätt att 
nyttja den bedömningen i ytterligare ett sammanhang. Brandrisk presenteras 
enligt en 6-gradig skala med tillhörande beskrivning. Samma skala och 
beskrivning som MSB nyttjar i sin vägledning bör användas. För att inte blanda 
ihop dessa två bör endast den sammanvägda bedömningen av brandrisk enligt 5 
§ kommuniceras. 

Till 6 § 
Paragrafen omfattar de generella undantag som gäller då ett eldningsförbud av 
den lägre nivån är aktivt. Gränsdragning mellan vad som bör vara tillåtet och 
vad som inte bör vara det är mycket svår att göra om det samtidigt ska vara 
uppenbart för den enskilde vad som gäller. Det är tänkbart att detaljreglera 
eventuella undantag i form av avstånd till brännbart föremål, storlek och ytskikt 
på eldstaden, bränslets kemiska egenskaper, vindstyrka, effektutveckling med 
mera, men denna typ av reglering är inte ändamålsenlig i och med att den 
sannolikt genererar följdfrågor samt att parametrarna för att bedöma om 
eldningen är undantagen från förbud blir mycket abstrakta. För att klara av 
gränsdragningsproblematiken och tydligheten har vardagliga mätvärden nyttjats 
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såsom bränsletyp, syfte, plats, verksamhetstyp, efterlevnad av standarder med 
mera. För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se 
bilaga 1. I tillägg till de undantag som listas i paragrafen har det även diskuterats 
andra generella undantag såsom inom sammanhållen bebyggelse, på 
kommunens godkända grillplatser, vid kommunens fastigheter, verksamheter 
och liknande. Beträffande möjligheten att införa ett generellt undantag för 
eldning inom sammanhållen bebyggelse så är detta inte önskvärt av flera 
anledningar. En anledning som är väldigt enkel att peka på är antalet 
markbränder inom sammanhållen bebyggelse och som har, eller har kunnat få 
till följd att egendom skadats eller i värsta fall liv och hälsa hotats. En relativt 
vanligt förekommande orsak till sådana är eldning av trädgårds- och 
rivningsavfall som sedan spridit sig utom kontroll. Ytterligare en orsak är att ett 
generellt undantag för sammanhållen bebyggelse endast kommer att bara 
omfatta orter där hus står relativt tätt. Friliggande byggnader på fastigheter där 
det är en bit till närmsta granne kommer i så fall inte omfattas av undantag 
eftersom sammanhållen bebyggelse är kopplat till tomtmarkbegreppet och att 
det finns andra tomter i omedelbar närhet. Det blir då en fråga om orättvishet 
ställt mot oförsvarbart ingrepp i enskilds rätt när någon i tätort får elda 
obegränsat men det inte är tillåtet på landsbygd, trots att det sker lika nära egen 
bostad där bevarandeintresse finns. Denna motsättning kan hanteras genom att 
inte medge ett generellt undantag och istället hantera enskilda fall genom 
möjligheten att ansöka om undantag. Beträffande kommunens offentliga 
grillplatser såväl som kommunens verksamheter och liknande så förordas inte 
ett generellt undantag eftersom detta kan hanteras genom ett enskilt beslut om 
undantag. På det sättet kan säkerheten på plats också följas upp regelbundet när 
undantaget tidsbegränsas och förenas med villkor. 

Första punkten anger att tillredning av mat är tillåten på egen tomt. Undantaget 
gäller oavsett typ av bränsle, utformning av matlagningsanordning, placering 
osv. under förutsättning att det kan ske på ett säkert sätt. Ansvaret för 
säkerheten stannar därmed hos den som eldar och det blir tydligt att 
ansvarsförhållanden inte ändras eller mildras. Med egen tomt avses att ägande 
eller nyttjanderättshavande föreligger så att rådighet över säkerhetsåtgärder 
såväl som ett intresse av att motverka brand finns. Som ändamålsenlig 
matlagningsanordning anses grillar som är isolerade eller har ett tillräckligt 
avstånd från marken, eldstäder som är tillverkade av tegel, sten eller annat 
obrännbart material, och anordningar som motsvarar de föregående och från 
vilka elden inte kan komma åt att sprida sig via marken, vegetation eller på 
grund av gnistor. Användningen av så kallade engångsgrillar, som placeras 
direkt på marken och som lätt fälls av vinden och andra motsvarande eldstäder, 
betraktas inte som ändamålsenliga utan är enligt bestämmelsen inte undantagen 
från förbud då brandrisken är uppenbar. Med en till matlagningsbehovet 
anpassad omfattning på eldningen menas att eldningen inte ska vara för stor i 
förhållande till maten som ska tillredas, utan effekten ska vara proportionell 
mot behovet. Behovet för denna reglering uppstår främst då matlagning ska ske 
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över lägereld eller motsvarande och eldytan samt effektutveckling inte är 
begränsad av en konstruktion såsom en grill. 

Andra punkten undantar uppräknade och liknande konstruktioner från förbud 
som är anpassade för ändamålet, som står på egen tomt och där det i övrigt kan 
ske på ett säkert sätt. Gemensamt för sådana konstruktioner är att de har 
begränsade eldningsutrymmen och kan därmed anses utgöra en kontrollerad 
risk. De skorstenar som ofta tillhör badtunnor och pannmurar utgör en risk för 
spridning av gnistor, men i och med att krav ställs på att konstruktionen nyttjas 
säkert och det kan antas finnas ett bevarandeintresse i och med placeringen på 
egen tomt så får risken anses vara hanterad. 

Tredje punkten meddelar att matlagningsanordningar som drivs med vätska 
eller gas kan användas på platser som inte utgörs av tomtmark. Typexemplet på 
detta är gasol- och spritkök. Undantaget är lämpligt eftersom det kan förväntas 
en högre grad av säkerhetsmedvetande och uppsikt över matlagnings-
anordningen finns för denna typ av eldning, samtidigt som alternativ troligtvis 
inte finns. Matlagningsanordningens effektutveckling är också begränsad till 
följd av sin utformning. Undantaget är förenat med ett krav på att platsen är 
säker ur spridningshänseende och förtydligar därmed ansvarsfördelningen. 

Fjärde punkten anger att fartyg ute på öppet vatten eller fasta bryggor är 
generellt undantagna från förbudet under förutsättning att eldning kan ske på 
ett säkert sätt. Bakgrunden till detta är att risken för brandspridning genom 
gnistor anses försumbar under förutsättning att försiktighetskravet efterlevs, det 
vill säga att fartyget eller bryggan befinner sig tillräckligt långt bort från land- 
eller ytvegetation. Dessutom förutsätter eldning på fartyg eller brygga 
automatiskt att effektutvecklingen är begränsad och släckmedel är tillgängligt. 

Femte punkten undantar Brandfarliga och Heta arbeten från ett förbud. 
Orsaken till detta är att dessa arbeten redan omfattas av krav på skyddsåtgärder, 
utbildning med mera som bedöms vara tillräckliga. Eftersom scenarion med 
utbruten brand är en uppenbar risk förutsätts det i tillståndshanteringen för 
heta arbeten att dessa risker elimineras alternativt förebyggs och minimeras. 
Undantaget förutsätter att aktuella regler för aktuellt arbete följs. 

Sjätte punkten syftar till att åtgärder som görs inom ramarna för, eller är en 
förutsättning för, samhällsviktig verksamhet blir undantagna från förbud. 
Sådana verksamheter har långtgående krav om att identifiera risker och 
motverka dessa, och det är sannolikt att ett brandscenario är en risk för samtliga 
aktuella verksamheter. Följaktligen finns redan skyddsmekanismer på plats. 
Undantaget är alltså förenat med att krav på riskanalys, identifiering av 
verksamhetskritiska system, acceptabel avbrottstid med mera har utförts. 

Sjunde punkten medger generellt undantag för små eldar och tändkällor oaktat 
bränsleslag och plats för eldning. Undantaget förutsätter dock att eldningen 
sker på ett säkert sätt. Här finns en uppenbar risk för att undantaget betraktas 
som abstrakt men bilaga 1 förtydligar vad som gäller. Undantaget omfattar 
exempelvis ljuskällor såsom marschaller, ljus, fotogenlyktor och liknande. Med 
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kontrollerad avses både att effektutvecklingen är konstant och att eldningen är 
stationär eller under direkt kontroll, och därmed omedelbart kan stoppas. 

Till 7 § 
Paragrafen omfattar de generella undantag som gäller då ett eldningsförbud av 
den lägre nivån är aktivt. För förtydliganden kring de generella undantagen från 
eldningsförbud, se bilaga 1. Förutom den uppenbara orsaken till att antalet 
generella undantag är färre för totalförbud än normalförbud, dvs. högre risk, 
har det också beaktats att det vid ett totalförbud också finns ett behov av 
tydligare signaler till allmänheten. Detta återspeglas i att vissa generella 
undantag som skulle kunna vara tänkbara även för denna risknivå inte är 
medtagna. Detta får istället behandlas genom enskilda undantag. 

Första punkten undantar Brandfarliga och Heta arbeten samt eventuella 
likartade regelverk från ett förbud. Orsaken till detta är att dessa arbeten redan 
omfattas av krav på skyddsåtgärder, utbildning, mm som bedöms vara 
tillräckliga. Eftersom scenarion med utbruten brand är en uppenbar risk 
förutsätts det i tillståndshanteringen för heta och brandfarliga arbeten att dessa 
risker elimineras alternativt förebyggs och minimeras. Undantaget förutsätter att 
aktuella regler för aktuellt arbete följs. 

Andra punkten syftar till att åtgärder som görs inom ramarna för, eller är en 
förutsättning för, samhällsviktig verksamhet blir undantagna från förbud. 
Sådana verksamheter har långtgående krav om att identifiera risk och 
sårbarheter och motverka dessa, och det är sannolikt att ett brandscenario är en 
risk för samtliga aktuella verksamheter. Följaktligen finns redan 
skyddsmekanismer på plats. Undantaget är alltså förenat med krav på att 
riskanalys, identifiering av verksamhetskritiska system, acceptabel avbrottstid 
med mera har utförts. 

Tredje punkten medger generellt undantag för mycket små eldar och tändkällor 
oaktat bränsleslag och plats för eldning. Undantaget förutsätter dock att 
eldningen sker på ett säkert sätt. Undantaget omfattar exempelvis små ljuskällor 
såsom värmeljus, gravljus och liknande. Med kontrollerad avses både att 
effektutvecklingen är konstant och att eldningen är stationär eller under direkt 
kontroll, och därmed omedelbart kan stoppas. 

Till 8 § 
Paragrafen möjliggör förvaltningsbeslut om undantag i enskilda fall då det är 
lämpligt. I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då 
eldningsförbud ej råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag 
skickas till räddningstjänsten. Sådana undantag som kan medges i särskilda fall 
enligt 8 § bör beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och om 
verksamheten har ett allmänintresse eller betydande privat intresse samt inte går 
att utföra vid annan tidpunkt. 

Första stycket anger att räddningstjänsten som förvaltningsmyndighet ansvarar 
för enskilda undantag inom kommunen de verkar. Undantag kan medges både 
från normalförbud och totalförbud. Med särskilda fall avses att de 

136



Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-15 
Diarienummer 

KS 2020/163-17 
Sida 

18(19) 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

bedömningskriterier som räknas upp i andra stycket ska beaktas och att den 
sökande har bevisat att eldningen kan ske på ett säkert sätt. 

Andra stycket räknar upp de bedömningskriterier som ska nyttjas för att avgöra 
om enskilda undantag är lämpliga. Med brandrisk avses framförallt om 
normalförbud eller totalförbud är aktivt, men också de lokala 
väderförutsättningarna. Med spridningsrisk avses faktorer såsom vind, 
gräsbrandsrisk, markvegetation. Med behovet för eldning avses om eldningen 
kan genomföras vid annat tillfälle och om den utgör ett allmänintresse eller 
betydande privat intresse. Med materiel avses både relevant släckmateriel såsom 
handbrandsläckare, hinkar, slangar och pumpar, spadar med mera, men också 
tillgången på släckvatten om behov för större mängder sådant finns. Med 
organisation för bevakning avses att det finns ett tillräckligt antal personer med 
rätt kompetens och förutsättningar i övrigt som behövs för att upprätthålla 
kontroll över eldningen och vid behov bevakning efteråt. Med 
omständigheterna i övrigt avses sådant som kan vara svårt att på förhand 
reglera och måste bedömas i varje enskilt fall. 

Tredje stycket meddelar att eventuella undantag ska tidsbegränsas för att inte 
beslut ska tas som gäller tills vidare. Beslut som gäller tills vidare är ofta svåra 
att kontrollera och både beslutande myndighet såväl som den som erhållit det 
gynnande myndighetsbeslutet kan glömma bort vilka krav som ställs. Stycket 
anger även att särskilda villkor kan ställas om behov för detta finns. Exempel på 
det kan vara rapporteringsskyldighet, krav på särskild materiel och organisation, 
bevakning, mm. 

Till 9 § 
Paragrafen anger att räddningstjänsten utifrån sin roll som sakkunniga och 
funktionsansvariga har ett informationsansvar gentemot kommunen, samt att 
både räddningstjänst och kommunen har ett informationsansvar gentemot 
allmänheten. Med kommunen avses här berörda förvaltningar under 
primärkommunen som är utsedda att samverka och sprida information om 
rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud.  

Första stycket meddelar att den bedömda brandrisken ska kommuniceras 
löpande till kommunen. Modellen för kommunikationen är inte specificerad, 
men det bör eftersträvas att den så långt det är möjligt sker på ett enkelt och 
automatiserat sätt. Stycket ställer högre krav när brandrisken är sådan att det 
innebär att ett eldningsförbud aktiveras, förändras eller inaktiveras. I dessa fall 
ska kommunikationen ske direkt till TIB eller liknande. 

Andra stycket ställer krav på att brandrisk och eventuellt eldningsförbud till 
följd av bedömd brandrisk omedelbart och lättillgängligt kommuniceras till 
allmänheten via både primärkommunen och räddningstjänsten. Eftersom det 
periodvis finns många tillfälliga besökare i kommunen bör särskilda 
ansträngningar göras för att både nå dessa samt kommuninnevånare och 
företag. Räddningstjänstens och kommunens information till de som vistas i 
kommunen bör så långt det är möjligt automatiseras och tillhandahållas på 
vanligt förekommande media såsom hemsidor, telefonsvarare, infartsskyltar och 
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liknande. Kommunens ansvar är att vara behjälplig med informationsspridning 
och prioritera information om det aktiva eldningsförbudet framför andra 
informationskampanjer. 

Till 10 § 
Paragrafen ställer krav på att delegationsbeslut om enskilda undantag från 
eldningsförbud redovisas till den som lämnat delegationen. Beslut om undantag 
enligt 8 § bör meddelas kommunen som ett ordinarie delegationsbeslut eller när 
det annars begärs. 

Till 11 § 
Paragrafen medför att andra föreskrifter om eldningsförbud, som innebär 
ytterligare inskränkningar, tillfälligt upphäver denna föreskrift i berörda delar 
eller till sin helhet. Paragrafen är nödvändig för att inte skapa ett otydligt 
rättsläge utifall andra föreskrifter utfärdas. Både länsstyrelse och kommun kan 
utfärda sådana föreskrifter parallellt med denna, och en sådan situation kan 
uppkomma exempelvis då samhället utsätts för en kris i någon form då extrema 
försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Denna föreskrift, samt beslut tagna utifrån 
den, återgår till sin ordinarie funktion då den skärpande föreskriften slutar gälla. 

Andra stycket förtydligar vad som händer med de generella undantagen som 
beskrivs i denna föreskrift, samt framförallt de enskilda undantag som beviljats 
med stöd av 8§. Det är inte rimligt att undantag som beviljats under vissa 
förutsättningar fortsätter vara giltiga om förutsättningarna har förändrats så 
pass mycket att en tillfällig reglering på området är nödvändig. Av detta följer 
att beslut om undantag måste förses med villkoret att beslutet tillfälligt upphävs 
om annan föreskrift upprättas på området. 

Till 12 § 
Paragrafen anger från vilket datum föreskriften ska gälla. Den anger också att 
föreskriften inte har något bortre giltighetsdatum. Datumet då föreskriften 
träder i kraft ska sättas utifrån de regler som gäller kring kungörelse av 
normbeslut med mera. 

Till upplysning om påföljd 
Stycket är inte ett normbeslut eller allmänt råd utan bara en laghänvisning för 
att medvetandegöra läsaren om de rättsliga påföljder som kan bli aktuella om 
förbudet överträds. Utöver bötesstraffet kan personer dömas för allmänfarliga 
brott enligt brottsbalken oaktat om uppsåt funnits eller ej. Orsaken till att denna 
möjlighet inte tas upp är att brottsbalken till skillnad från LSO inte har någon 
koppling till delegation av den föreskriftsrätt som denna föreskrift är meddelad 
utifrån. 

Till bilaga 1 
Bilagan utgör vägledning och förtydligande kring vilken typ av eldning som är 
tillåten respektive inte tillåten beroende på om normalförbud eller totalförbud 
gäller. Texten är inte en del i föreskriften eller ett allmänt råd, utan endast en 
vägledning. Vägledningen är avsedd framförallt för allmänheten då dessa ska 
avgöra om den planerade aktiviteten är tillåten eller ej. 
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Direktionsmöte 2020-03-19, punkt 4 
4. Föreskrifter eldningsförbud 
 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att 
 

rekommendera medlemskommunerna att 
föreskriva om eldningsförbud enligt 
Underbilaga 7.1 Förslag föreskrifter 
eldningsförbud. 
  

 
 
Ärendet 
Sommaren 2014 och 2018 innebar stora 
påfrestningar på samhället generellt och 
räddningstjänsten specifikt till följd av de bränder 
som förekom och det väder som låg till grund för 
att bränderna kunde utvecklas och spridas på det 
sätt som skedde. Denna utredning med förslag till 
föreskrifter har utformats utifrån de båda 
handböckerna och med viss anpassning utifrån 
räddningstjänstens egna behov. En reglering om 
förbud mot eldning utomhus, samt liknande 
brandförebyggande åtgärder, anses nödvändig för 
att minska risken för olyckor och specifikt bränder 
i skog och mark som kan hota liv, hälsa, egendom 
och miljö. Anläggande av bränder som får till följd 
att någon av de uppräknade skyddsvärda 
tillgångarna hotas kan även hanteras som ett 
allmänfarligt brott enligt Brottsbalken, men detta 
bedöms inte tillräckligt för att tydligt kunna 
kommunicera ut vikten av att vissa typer av 
eldning ska undvikas. Förenklat kan det alltså 
uttryckas som att kommunikationen kring riskerna 
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för att göra upp eld i skog och mark förutsätter ett 
eldningsförbud som räddningstjänsten är inblandat 
i. Eftersom detta också har varit den gängse 
modellen under många år så är detta förslag 
utformat utifrån denna grundsyn. Förslaget är 
utformat för att innebära så små förändringar som 
det är möjligt utifrån hur eldningsförbud har 
utformats, hanterats och bedömts de senaste 
åren. 

Bifogad utredning överlämnas som ett led i att 
skapa tydlighet kring hur och varför föreskrifter 
om eldningsförbud behöver upprättas, samt utgör 
en grund för framtida avdömningar utifall 
oenigheter skulle uppstå kring hur föreskrifterna 
bör tolkas. Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd kompletteras i bilaga med 
författningskommentarer till enskilda paragrafer. 

 
Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om 
eldningsförbud sedan 2001, och dessa föreskrifter 
skärptes med tillfälliga föreskrifter under 
sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de 
tillfälliga föreskrifterna upphörde kom 
Länsstyrelsen fram till att den befintliga 
regleringen på området var föråldrad och inte helt 
ändamålsenlig samt att vissa juridiska osäkerheter 
fanns. Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 
att upphäva sina föreskrifter om eldningsförbud. 
Upphävandet av de länsgemensamma 
föreskrifterna kom samtidigt med en handbok om 
hur kommunerna själva skulle utforma och utfärda 
föreskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut 
en handbok på området mot bakgrund av att SOU 
2019:7 om skogsbränderna konstaterade att det 
fanns dålig styrning och kompetens på området 
och MSB fick i uppdrag att ta fram nationella 
riktlinjer. 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 155  Dnr 2019/308 

 

Beslut om delegation till räddningschef att besluta 
om eldningsförbud  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rikta delegation om eldningsförbud som en 
brandförebyggande åtgärd, i de fall förhållandena så kräver, till räddningschef i 
RDM i enighet med förbundsordningen för kommunalförbundet. Beslutet 
gäller fram till kommunen väljer att återkalla det. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt förbundsordningen, punkt två, för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 
har medlemskommunerna tilldelat all skyldighet över vad som åvilar 
kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) utom vad 
som avser:  

- Samordning av olycksförebyggande arbete,  
- Att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 

bränder (LSO kap.3 § 1), 
- När kommunerna är att betrakta som enskild (LSO kap.2)  

Därutöver kan medlemmarna tilldela RDM uppgifter att, i skälig omfattning, 
stödja kommunerna i deras arbete mot oönskade händelser.  

Det är tydligt att kompetensen i brandsäkerhetsarbetet främst finns inom 
RDM:s organisation. Det är därför också rimligt att beslut gällande 
eldningsförbud bör beslutas hos räddningschef på RDM. Räddningschefen har i 
sitt arbete att förfoga över en minutoperativ ledningskapacitet med bra 
överblick över de, inom kommunalförbundets geografiska område, gällande 
förhållanden. Vilket också kompletterar bilden av att räddningschefen hanterar 
den organisation som bäst kan bedöma behovet om nödvändigheten av ett 
eldningsförbud. 

Med anledning av att ett eldningsförbud kan behöva fattas i akuta situationer är 
det, med hänsyn tagen till kommunernas handläggningstider, därför lämpligt att 
delegation att fatta beslut om eldningsförbud tilldelas räddningschefen. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att 
bevilja delegation om eldningsförbud till räddningschef på RDM.   
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 juni 2019.  
2. Tjänsteskrivelse från Falu kommun gällande delegation daterad 10 juni 

2019. 
3. Ordförandebeslut från Falu kommun gällande delegation. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten DalaMitt 
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Ändring av avgift för laddstolpar för allmänheten  

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att höja avgiften för de offentliga laddstolparna i 
Grangärde och Nyhammar från 1,5 kr/kWh till 2,4 kr/kWh inkl. moms. från 
och med den 1 juli 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har som mål i sin översiktsplan att användningen av fossila 
bränslen ska minska och att vi ska eftersträva energieffektiv och miljöanpassad 
energi. Ett mål är att skapa förutsättningar för ökat användande av elbilar. 
Laddstolpar är en av pusselbitarna som behövs för att möjliggöra att fler kan 
ladda sina bilar och röra sig i olika delar av kommunen. Genom att skapa 
förutsättningar för miljövänligare transporter kan vi också minska 
klimatpåverkan och bidra till att uppnå det övergripande målet att bli en 
miljövänlig kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 23 att föreslå 
fullmäktige att höja avgiften för de offentliga laddstolparna vid Grangärde och 
Nyhammar från nuvarande1,5 kr/kWh till 2,4 kr/kWh ink moms. Syftet med 
att höja avgiften till 2,40 kr per kWh är för att täcka driftkostnaderna. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget och föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag med tillägget att 
beslutet gäller från och med 1 juli 2020.   

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt samhällsbyggnadsnämnden kommer det inte bli någon ekonomisk 
konsekvens om fullmäktige ökar avgiften. Syftet är att intäkterna ska täcka 
kostnaderna för laddstolparna (el, abonnemangskostnad etc.).   

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 
mars 2020, § 23.  

2. Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, Ladda för framtiden. 
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3. Rapport, prisjämförelse dalarna, daterad den 20 februari 2020.  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet  
Miljösamordnare för kännedom  
Ekonomienheten för kännedom  
Akten  
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Förord

Elbilen utvecklas snabbt och många kommuner har engagerat sig i frågan om 
laddinfrastruktur. Mot bakgrund av detta avser denna skrift fungera som ett 
stöd till kommuner om hur utvecklingen av laddinfrastruktur kan ske, oavsett 
om man redan arbetar med laddinfrastruktur eller om man har ett intresse av 
att etablera en laddinfrastruktur.

Skriften belyser bland annat:
 > aspekter av planering och utformning av laddstationer
 > roller en kommun kan anta vid etablering av laddinfrastruktur 
 > lagstiftningsfrågor

Sommaren 2017 råder det osäkerhet om vilka trafikregler och bemyndi-
ganden i lagstiftningen som kan tillämpas för en laddplats. Det är därför av 
största intresse att berörda myndigheter agerar för att få till stånd erforder-
liga klargöranden och eventuella förändringar i lagstiftningen. I avvakten på 
detta är det upp till respektive kommun att göra sina egen bedömning av hur 
en laddplats ska märkas ut och regleras. Utmärkningen som syns i skriften 
kan behöva revideras i takt med att rättsläget klarnar. Vi hoppas att denna 
skrift kan utgöra ett stöd för kommunernas beslut.

Skriften är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där Ida 
Nelson har ansvarat för arbetet i samarbete med Erik Levander och Helena 
Lagerholm. En styrgrupp bestående av Eva Nilsson Lundqvist, Malmö stad, 
Eva Sunnerstedt, Stockholms stad samt Johan Klockar Öhrnell Sundsvalls 
kommun har följt och utvecklat arbetet. Tyréns har varit konsult i uppdraget 
och Lars Ahlman, Malmö stad, har bidragit med expertkunskap under pro-
cessen. Vidare bearbetning och extern granskning har utförts av Per Öhgren, 
Trafikkonsult. 
 
Stockholm i september 2017

Gunilla Glasare  Peter Haglund
Direktör  Sektionschef
Tillväxt och Samhällsbyggnad  Infrastruktur och fastigheter

Sveriges Kommuner och Landsting
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6 Ladda för framtiden. Laddinfrastruktur för elfordon

Sammanfattning
I arbetet med laddinfrastruktur har en kommun att förhålla sig till aktörer på 
regional, nationell och europeisk nivå. På regional nivå kan det vara viktigt att 
beakta länsstyrelsens arbete med laddinfrastruktur, medan det på nationell 
nivå är nödvändigt att beakta lagstiftning och styrmedel likväl som Energi-
myndighetens samordnande arbete på området. På EU-nivå finns även vik-
tiga direktiv och beslutsprocesser som påverkar kommunerna.

Sommaren 2017 råder det osäkerhet om vilka trafikregler och bemyndi-
ganden i lagstiftningen som kan tillämpas för en laddplats. Det är därför av 
största intresse att berörda myndigheter agerar för att få till stånd erforder-
liga klargöranden och eventuella förändringar i lagstiftningen. I avvaktan på 
detta är det upp till respektive kommun att göra sina egna bedömningar. 

Vilken roll en kommun åtar sig och hur en kommun organiserar arbetet 
med laddinfrastruktur varierar. Både en kommun och en privat aktör kan äga 
laddinfrastrukturen, som i sin tur kan etableras på allmän eller privat ägd 
plats- respektive kvartersmark. Frågan om ägandeskap av laddinfrastruktu-
ren är en viktig faktor, som även är beroende av val av plats för etablerandet av 
laddplats. Exempelvis intar kommunen en mer rådgivande och stöttande roll 
om en eller flera privata aktörer äger laddinfrastrukturen och etableringen 
sker på privat kvartersmark, i jämförelse med om kommunen äger laddin-
frastrukturen och etableringen sker på kommunalt ägd kvarters- eller plats-
mark. Kommunen bör därför tidigt ta beslut i frågan om etablering av laddin-
frastruktur ska ske på allmän platsmark eller på privat ägd kvartersmark samt 
vem som ska äga infrastrukturen. 

Satsningar på laddinfrastruktur kan analyseras med hänsyn till ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Ur ett ekologiskt perspektiv är det viktigt att 
fordonet drivs av el producerad av förnybara energikällor, först då är bilen i 
princip klimatnetural vad gäller driften. Samtidigt är elfordon också mer en-
ergieffektiva än bilar som drivs av en förbränningsmotor, men miljövinsterna 
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påverkas också av när på dygnet ett fordon laddas, i förhållande till det elöver-
skott och elunderskott som finns på natten respektive dagen. Satsningar på 
elbilar måste göras med hänsyn till utbyggda system för befintliga drivmedel 
med låg klimatpåverkan, så som lokal produktion av biogas. I annat fall riske-
rar olika hållbara drivmedel att konkurrera ut varandra. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det konstateras att den stora kostnaden 
ligger i att dra fram el till laddplatsen, men att när denna investering är gjord 
kan laddningsstolpar och laddningsmetoder uppdateras för att ligga i fas med 
teknikutvecklingen till en relativt låg kostnad. Värt att notera är också att olika 
typer av laddplatser används i olika stor utsträckning, något som också bör tas 
i beaktande vid investeringarna. 

Ur ett socialt perspektiv kan det konstateras det krävs en medvetenhet om 
att inkludera både stad och landsbygd i elbilssatsningar. På grund av elbilens 
relativt korta räckvidd tenderar elbilar att framförallt förekomma i staden, 
vilket i sin tur riskerar att leda till en ökad mängd bilar i staden och bidra till 
ökad trängsel. Samtidigt visar norska studier att elbilsägare är en relativt  
homogen grupp, varför oreflekterade satsningar på elinfrastruktur riskerar 
att gynna denna grupp framför andra.
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KAPITEL 1
Inledning 
Antalet laddbara fordon har ökat kraftigt i Sverige under de senaste fem åren. 
Under slutet av 2012 fanns cirka 1000 elfordon i Sverige, vilket ökade till cirka 
22 000 i augusti 2016. Fler och fler laddbara fordon registreras varje år i Sve-
rige. Under 2015 registrerades 4 094 laddbara bilar i Sverige, motsvarande 
siffra för de tre första kvartalen 2016 var 6 515.1 

Även utvecklingen av laddinfrastruktur går kraftigt framåt. Antalet plat-
ser för laddning av elfordon ökar konstant i Sverige. Enligt Energimyndig- 
heten finns det över 600 laddstationer med över 2 000 laddpunkter i Sverige 
med olika typer av kontakter och effekt. På regional och lokal nivå fanns det 
i början av 2015 exempelvis möjlighet att ladda elfordon vid 290 punkter i 
Stockholms län, vid 146 punkter i Jämtlands län samt vid 96 punkter i Västra 
Götalands län.2 För mer statistik, se Energimyndighetens hemsida. Energi-
myndigheten är även nationell samordnare för laddinfrastruktur.

Många kommuner är idag engagerade i frågan om omställning till en  
fossiloberoende fordonsflotta och har därför inlett arbeten med laddinfra-
struktur för elfordon. Intresset för att etablera laddinfrastruktur är stort, 
båda hos kommuninnevånare och hos externa aktörer, så som elbolag och 
fastighetsbolag. 

Avgränsning – publik laddinfrastruktur

Denna skrift fokuserar på publik laddinfrastruktur för personbilar, det vill 
säga laddinfrastruktur tillgänglig för alla. Även om publik laddinfrastruktur 
står för en liten del av laddningsbehovet kan tillgängligheten till publik ladd-
infrastruktur ha en viktig roll för personers förtroende för elfordon. Publika 

Not. 1. Elbilen i Sverige, 2016.
Not. 2. Power Circle, 2016.
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laddstationer är viktigt för att skapa förtroende för laddfordon och goda rör-
lighet. Kommunens roll är också tydligast vid publik laddning, då övrig ladd-
ning ofta sker i hemmet eller vid arbetsplatsen. En kommun kan dock även 
etablera laddplatser för anställda i rollen som arbetsgivare eller rusta kom-
munens fordonsflotta med elfordon. Skriften riktar sig både till de kommu-
ner som redan arbetar med laddinfrastruktur och de som har intresse av att 
etablera en laddinfrastruktur i sin kommun.

Värt att notera inledningsvis är också att en kommun enligt ellagen inte 
kan ta betalt för el, då ett köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och 
eldistributör. Försäljning av el kan därmed endast hanteras av en extern ak-
tör. En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte 
är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Distribution av el 
är därmed inte en kommunal fråga och skriften behandlar därför inte detta 
djupare.
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Syfte – tydliggörande av roll- och ansvarsfördelning

Det är viktigt att på lokal nivå ha en strategi för hur kommunen ska engagera 
sig i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Hur kommunerna arbetar med ut-
vecklandet av laddinfrastruktur skiljer sig åt och under arbetet behöver en 
kommun göra ett antal ställningstaganden och vägval. Skriften ger förslag på 
flera aspekter som kommunen måste beakta; vill kommunen upplåta allmän 
platsmark för etablering av laddinfrastruktur eller inte, hur ska ägandet av 
laddinfrastrukturen organiseras och vilka utgör målgruppen för satsningar 
på laddinfrastruktur? Det kan också vara viktigt att analysera utbyggnaden 
utifrån de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Det övergripande syftet med denna skrift är att ge kommuner ett stöd i  
frågan om hur utvecklingen av laddinfrastruktur kan ske. Fokus för denna 
skrift är framförallt att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen samt att  
belysa hur lagstiftningen hanterar laddning av elfordon.

 

LÄSTIPS! 
Erfarenheter från etablering av publik laddning för elbilar i Stockholm, Miljö-
bilar i Stockholm, Miljöförvaltningen, Stockholms stad, (Februari 2016)

Åtgärder för att stimulera elfordon och delade mobilitetslösningar i Göteborg, 
En rapport från projektet Elmob, arbetspaket 6, (April 2016)

Green Highway – Demonstration av elbilar i vinterklimat, Östersunds  
kommun, Jämtkraft, Energimyndigheten, (December 2013)

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige, Laddinfra Öst, (April 2016)

Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholms stad, Trafikkontoret,  
(Februari 2017)

157



12

Kapitel 1. Inledning  

Ladda för framtiden. Laddinfrastruktur för elfordon

Elfordon och tekniska aspekter 
av laddinfrastruktur

Elbilar

Elfordonsteknologin är under snabb utveckling. Nya bilmodeller, batterier 
och laddningstekniker utvecklas ständigt. Detta möjliggör en längre räckvidd 
och snabbare uppladdning samt på sikt sjunkande priser på bilarna. Det finns 
olika typer av elfordon och de vanligaste är hybridfordon, batterifordon ladd-
hybridfordon och bränslecellsbilar.

 > Hybridfordon, som också benämns HEV – Hybrid Electric Vehicle, an-
vänder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer vilka även 
laddar bilens batterier. Dessa fordon kan således inte laddas via elnätet. 

 > Batterifordon, som också benämnda BEV – Battery Electric Vehicle, och 
laddhybridfordon, som också benämnda PHEV – Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle, är båda laddbara fordon. Gemensamt för dessa är att de drivs med 
en eller flera motorer, ett eller flera batterier och kan laddas via en extern 
kabel från elnätet. Skillnaden är att batterifordon bara använder el för 
framdrivning medan laddhybridfordon både använder el och en förbrän-
ningsmotor. Laddhybridfordon kallas också för plug-in-hybrider.

 > Bränslecellsbilar, som också benämns FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle, 
är en eldriven bil med elmotor som drivs genom att vätgas omvandlas till 
el i en bränslecell vilket sedan driver bilen. Bränslecellsbilar kan inte lad-
das och har ingen möjlighet att lagra el i ett batteri som batterifordon och 
laddhybridfordon. Bränslecellsbilar tankas i dagsläget med vätgas men 
skulle i framtiden kunna tankas med till exempel etanol eller metanol.

KAPITEL 2
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KAPITEL 2
Elfordon och tekniska aspekter 
av laddinfrastruktur

Elbilar

Elfordonsteknologin är under snabb utveckling. Nya bilmodeller, batterier 
och laddningstekniker utvecklas ständigt. Detta möjliggör en längre räckvidd 
och snabbare uppladdning samt på sikt sjunkande priser på bilarna. Det finns 
olika typer av elfordon och de vanligaste är hybridfordon, batterifordon ladd-
hybridfordon och bränslecellsbilar.

 > Hybridfordon, som också benämns HEV – Hybrid Electric Vehicle, an-
vänder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer vilka även 
laddar bilens batterier. Dessa fordon kan således inte laddas via elnätet. 

 > Batterifordon, som också benämnda BEV – Battery Electric Vehicle, och 
laddhybridfordon, som också benämnda PHEV – Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle, är båda laddbara fordon. Gemensamt för dessa är att de drivs med 
en eller flera motorer, ett eller flera batterier och kan laddas via en extern 
kabel från elnätet. Skillnaden är att batterifordon bara använder el för 
framdrivning medan laddhybridfordon både använder el och en förbrän-
ningsmotor. Laddhybridfordon kallas också för plug-in-hybrider.

 > Bränslecellsbilar, som också benämns FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle, 
är en eldriven bil med elmotor som drivs genom att vätgas omvandlas till 
el i en bränslecell vilket sedan driver bilen. Bränslecellsbilar kan inte lad-
das och har ingen möjlighet att lagra el i ett batteri som batterifordon och 
laddhybridfordon. Bränslecellsbilar tankas i dagsläget med vätgas men 
skulle i framtiden kunna tankas med till exempel etanol eller metanol.

159



14

Kapitel 2. Elfordon och tekniska aspekter av laddinfrastruktur 

Ladda för framtiden. Laddinfrastruktur för elfordon

Räckvidden, det vill säga hur långt det går att köra på en laddning, varierar 
mellan olika typer av elbilar. Generellt kan sägas att batteribilar idag går 
mellan 10 och 20 mil på en laddning men det finns även bilar med en längre 
räckvidd. Laddhybrider kan köra en kortare sträcka på enbart el, ofta 2–8 mil. 
Därefter behöver förbränningsmotorn ta över. Teknik finns för att tillverka 
elbilar med längre räckvidd, men i takt med att tekniken utvecklas och bat-
teripriserna sjunker kommer troligtvis räckvidden att förlängas ytterligare. 
Räckvidden beror på batteriets kapacitet att lagra energi och bilens energi-
åtgång. Energiåtgången beror i sin tur på många saker så som fordonets vikt, 
körsträckans profil, körsätt, väderförhållanden och hur mycket kringutrust-
ning (till exempel luftkonditionering) som är aktiverad. Vid minusgrader 
försämras batteriets kapacitet avsevärt. En teknikutveckling och en utökad 
räckvidd kan komma att påverka det framtida behovet av publika laddnings-
stolpar. Även om priset på laddbara fordon har fallit mycket de senaste åren, 
är inköpspriset fortfarande betydligt högre än jämförbara konventionella  
fordon. Däremot är driftkostnaden för laddbara fordon betydligt lägre, fram-
förallt avseende bränslekostnaden men även servicekostnaderna. Vad det 
kostar att ladda elbilen beror på elpriset och var bilen laddas.
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Tekniska aspekter av laddinfrastruktur 

Laddeffekter
Laddning av elfordon kan ske med olika laddeffekter. Ju högre effekt desto 
kortare blir laddningstiden för fordonet men samtidigt innebär högre effekt 
också högre kostnader vid inköp och etablering. Hur lång tid det tar att fulladda 
ett tomt batteri beror också på vilken batterikapacitet elfordonet har. Även den 
omgivande temperaturen påverkar tiden för laddning. Bilar anländer sällan 
med helt tomma batterier till en parkeringsplats och behöver i praktiken där-
för inte så långa laddtider som anges nedan.

Energimyndigheten i Sverige delar in laddning av elfordon i två kategorier 
enligt EU-direktivet för att främja infrastruktur för alternativa bränslen i 
transportsektorn. Anslutningar med effekt på upp till 22 kW kallas för nor-
malladdning medan anslutningar med effekt över 22 kW kallas för snabbladd-
ning. I Sverige används även ibland en tredje kategori, semisnabbladdning. 
Semisnabbladdningen räknas enligt EU-direktivet och Energimyndigheten 
som en typ av normalladdning. 

 

Normalladdning

Normalladdning innebär att fordonen laddas med låg laddeffekt (effekter upp till 7,4 kW). 
Normalladdning är den typen av laddning som exempelvis sker i hemmet över natten 
eller på arbetsplatsen under dagen. Vanliga alternativ för den här typen av laddning 
är anslutningar med en effekt på 2,3 eller 3,6 kW. Att fulladda ett helt tomt batteri i en 
batteribil tar då cirka 5–8 timmar*. 

Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning och innebär laddning 
med effekter upp till 22 kW. Den semisnabba laddningen är lämplig för offentliga 
laddplatser där den tillåtna parkeringstiden matchar tiden det tar att ladda fordonet. 
Exempel på vanliga alternativ för den här typen av laddning är anslutningar med en 
effekt på 11 kW eller 22 kW. Laddningstiden för ett tomt batteri till fullt tar mellan  
1 och 3 timmar*. Begreppet semisnabbladdning används idag allt mer sällan utan  
räknas istället in i begreppet normalladdning. 

Snabbladdning 

Snabbladdning innebär att fordonen laddas med effekter över 22 kW. Att ladda ett  
batteri fullt tar mellan 20 och 30 minuter*. 

* De tider som anges för fulladdat batteri gäller inte vid kalla temperaturer, då det kan ta betydligt 
längre tid att ladda ett tomt batteri helt fullt.
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Utöver de laddmöjligheter som beskrivs ovan sker även en utveckling inom 
andra metoder för laddning. Här kan nämnas till exempel induktiv laddning 
som innebär att laddningen sker trådlöst. Tekniken kräver att platsen som 
fordonet ska laddas på är utrustad med en laddplats samt att fordonet är ut-
rustat med en induktionstagare. Ett annat alternativ är att etablera batteri-
bytesstationer där det är möjligt att stanna och byta batteri från ett tomt till 
ett fullt. Teknikutvecklingen och en utveckling mot exempelvis batteribytes-
station skulle på sikt kunna leda till att behovet av laddningsstolpar minskar.
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Laddkontakter
Olika bilar har olika kontakter för laddningen. Inom EU har beslut tagits 
att Typ-2 kontakten ska vara standard för normal- och semisnabbladdning. 
Kraven innebär att en publik laddningsstation ska utrustas med åtminstone 
ett uttag eller anslutningsdon för fordon av Typ-2 (som beskrivs i standar-
den SS-EN 62196-2). Många av de fordon som sålts hittills har dock en Typ-1 
kontakt. En annan typ av kontakt som kan användas vid normalladdning är 
Schuko-kontakten. Schuko-kontakten är egentligen inte avsedd för laddning 
av elfordon utan är endast avsedd för tillfällig laddning i ett vanligt eluttag. 
Schuko-kontakten håller på att fasas ut och används av få nya elfordon.

För snabbladdning finns tre typer av kontakter: CCS, CHAdeMO och AC43. 
Här är CCS-kontakten utsedd till standard. Översta delen av CCS-uttaget, 
Type 2-delen, användas för normalladdning. Då det även finns många bilar 
med de andra typerna av laddkontakt för snabbladdning (CHAdeMO) har 
många snabbladdningsstationer som sätts upp båda systemen. Vissa fordons-
tillverkare har dessutom tagit fram egna standarder för snabbladdning av sina 
fordon och satt upp egna laddstationer på många håll i Sverige. Vissa fordon 
kan dessutom snabbladda CHAdeMO med en särskild adapter som bilföraren 
själv kan ha med sig. Det pågår en generell utveckling av så kallade URC-Ultra 
Rapid Chargers eller ibland kallat HPC-High Power Charging. Gemensamt 
för dessa är att effekten ligger på minst cirka 150 kW och att laddtiden är väl-
digt kort, ner emot 5–10 minuter från tomt till fullt, och att snabbladdning av 
flera bilar samtidigt är möjlig.
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KAPITEL 3
Planering och utformning  
av laddstationer

Planering av olika typer av laddstationer

Placeringen av laddstationerna bör bestämmas utifrån vilka målpunkter och 
vilka användare som kommunen vill rikta sig till. Det är viktigt att syftet och 
placeringen av laddningsstationen ligger i linje med varandra, exempelvis 
kan närheten till en specifik målpunkt eller verksamhet påverka vem som 
kommer att använda laddstationen. Placering av en station behöver därför 
prövas utifrån rörelsemönster och stadens struktur. Generellt kan sägas att 
laddstationerna bör utformas och placeras med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden, renhållnings- och snöröjningsarbete samt olika trafikslag. Andra 
aspekter att beakta avseende placeringen är hur vägnätet är uppbyggt, stor-
leken på trafikflödena, var målpunkter och befintliga parkeringsplatser är  
lokaliserade samt befintligt elnät.

Placeringen av laddstationerna, i kombination med vilken laddeffekt  
stationen har, har stor inverkan på hur mycket de används och vem som 
använder dem. På platser där bilar normalt parkerar under en längre tid är 
lämpliga för etablering av normalladdning. Exempel på denna typ av platser 
är vid arbetsplatsen, hemmet, flygplatsen eller tågstationer. Semisnabbladd-
ning är ett lämpligt alternativ för offentliga laddplatser där den tillåtna par-
keringstiden sammanfaller med tiden det tar att ladda fordonet. Det kan till 
exempel vara vid större matvarubutiker, restauranger eller platser med se-
värdheter. Snabbladdning kan jämföras med bensinstationer, dit föraren åker 
med huvudsyftet att ladda bilen. Samtidigt är det bra att ha någon form av 
service i anslutning till laddplatsen. Platserna är ofta belägna utmed större 
vägar med syfte att öka möjligheterna att färdas längre sträckor mellan orter. 
Därför är det viktigt att stationerna placeras på rätt avstånd från varandra. 
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Som utgångspunkt för placering kan olika typer av geografiska strukturer an-
vändas beroende på syfte och behov. I huvudsak finns det två olika strukturer 
för uppbyggnad av ett system för laddstationer: korridorstruktur och kluster-
struktur. De båda strukturerna kan även kombineras i en struktur. En kom-
mun kan bidra med en överblick av den strukturella placeringen av laddplat-
ser som en del av ett regionalt sammanhållet system, både inom kommunen 
och tillsammans med grannkommuner, regionen, landsting eller länsstyrelse. 
Genom att ha en överblick och en tänkt framtida struktur så kan kommunen 
bevaka och motverka att det uppstår luckor på mindre attraktiva platser men 
där behov av laddning ändå finns.

Korridorstruktur

Korridorstruktur innebär att snabbladdningsstationer installeras längs med en och 
samma väg mellan två punkter som gör det möjligt för förare av elbilar att köra längre 
sträckor, till exempel mellan två tätorter. Det är lämpligt att placeras stationerna  
mellan 6 och 9 mil från varandra. 

Klusterstruktur

Klusterstruktur innebär att ett kluster av laddstationer skapas i tätorten. I denna 
struktur kan det ingå både normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer. Kluster-
strukturen har stor nytta för verksamheter som kör långa sträckor inom städerna, 
såsom servicefordon, bilpooler, taxibolag, budfirmor eller färd- och hemtjänster.

Utformning av laddstation

Utformningen av laddstationen och utseendet på själva laddstolpen varierar 
mellan olika återförsäljare. Oavsett detta är det viktigt att laddplatsen upp-
levs som trygg. En laddstolpe bör placeras mellan två laddplatser för att öka 
möjligheten att använda platsen. En rekommenderad kabellängd är cirka 5 
meter och laddstationen ska placeras så att kabeln räcker till bilens uttag som 
kan finnas antingen fram, bak eller på sidan. Montering av laddstationer bör 
främst ske vid tvärställda parkeringar där den som laddar kan välja att köra 
rakt fram eller backa till laddstationen. 
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För att laddstationen ska bli använd behöver den synas väl, samtidigt som den 
inte ska sticka ut för mycket från omgivningen. Några aspekter som är viktiga 
att tänka på är:

 > Påkörningsskydd: Laddstationen behöver skyddas från yttre påverkan, 
till exempel påkörning av fordon såsom snöröjningsmaskiner.

 > Väderskydd: Väderskydd ska inte behövas för själva laddstolpens skull 
eftersom det är nödvändigt att laddstolpar klarar av regn, snö och fukt. 
Det kan dock ändå finnas motiv till att ha väderskydd, till exempel för att 
synliggöra laddstationen och ha plats för information samt för att skydda 
personen som laddar från regn och snö.

 > Belysning: Laddstationen bör vara belyst, inte bara för att det ska  
vara lättare att se för personen som laddar utan också med tanke på 
trygghetsaspekten.

 > Tillgänglighet: Laddstationerna placeras och utformas så att de är 
tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

 > Utmärkning och vägvisning: Utmärkning och vägvisning med  
vägmärken behövs dels för att kunna hitta själva laddstationen och  
dels för att markera själva platsen där laddning sker.
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Kostnader

Kostnaderna för uppförande av en laddstation beror på många olika fakto-
rer, till exempel vilken typ av laddstation som väljs, placeringen, närheten till 
elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. Teknikutvecklingen gör att en 
laddare som installeras idag riskeras att inom en snar framtid anses omodern. 
Dock utgör kostnaden för själva laddstolpen endast en liten del, medan till 
exempelvis kostnaden för framdragning av rör för elen är en stor kostnad. En 
laddstation som etableras kan vid behov ofta uppgraderas med till exempel 
högre effekt och annan typ av stolpe.

Normalladdstationer är den billigaste typen av laddstation. Själva statio-
nen kostar från cirka 15 000 kr. Kostnader för nedgrävning av betongfunda-
ment samt framdragning av el tillkommer. Totalt ligger kostnaden på cirka 
25 000 – 50 000 kr för en normalladdstation (år 2016). Laddstationer för  
semisnabb laddning kostar totalt mellan 60 000 och 80 000 kr (år 2016). 

Att etablera en snabbladdningsstation är betydligt dyrare än de två andra 
typerna. Det beror dels på dyrare anslutnings- och abonnemangsavgifter 
samt dels på kostnader kopplade till kringutrustning och tillval. Hur mycket 
en snabbladdningsstation kostar varierar kraftigt. Kostnaden varierar mellan 
totalt 250 000 och 800 000 kr (år 2016). 

Även driftkostnaderna för normal- och semisnabbladdningsstationer är 
lägre än för en snabbladdningsstation.
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Betalning 

Generellt för publika laddstationer gäller att de bör vara öppna för så många 
som möjligt oberoende av tid på dygnet. Frågor kring hur betalning ska ske 
och hur mycket det ska kosta behöver diskuteras tidigt i etableringsproces-
sen. Det är viktigt att en eventuell betalningsmodell är enkel för användaren. 
Systemen för betalning utvecklas ständigt och idag finns till exempel system 
för betalkort, betalning via SMS eller en app samt abonnemangslösningar.

Smarta mätsystem

En laddstation med ett så kallat smart mätsystem är en station som är upp-
kopplad mot en databas dit den kan skicka information om laddningen och 
dess användning. Exempel på information är statistik kring laddning, infor-
mation om laddstationens status och felmeddelanden. Informationen kan 
sedan användas för att utveckla och förbättra systemet. Vid etablering av nya 
laddstationer bör det därför strävas efter att ha så kallade smarta mätsystem. 
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KAPITEL 4
Kommunens roll vid etablering 
av laddinfrastruktur
En kommuns arbete med laddinfrastruktur påverkas av hur andra arbetar 
med frågan. Nedan följer en redogörelse av vilka aktörer som kan vara viktiga 
att beakta i arbetet med laddinfrastruktur och varför. 

Regional nivå 

För många kommuner finns det ett intresse av att se på etableringen av ladd-
infrastruktur i ett mer regionalt perspektiv, kopplat till tillexempel länssty-
relser, regioner, landsting, regionala kommunförbund och regionförbund. 
Det kan bland annat handla om att stärka infrastrukturen mellan kommuner. 

På regional nivå finns idag inget uttalat ansvar för laddinfrastruktur. Läns-
styrelsen har dock ansvar för att samordna och leda det regionala arbetet med 
att förverkliga regeringens politik gällande energiomställning och klimatpå-
verkan. I vissa delar kan även regionen vara den som till stor del samordnar 
och leder arbetet kring laddinfrastrukturfrågor beroende på det politiska 
uppdraget från landstinget. Länsstyrelsen arbetar också med Klimatklivet 
som är en nationell satsning från regeringen med ett stöd för lokala klimat-
investeringar. Stödet riktar sig bland annat till kommuner, landsting, företag 
och stiftelser. Genom Klimatklivet kan kommuner söka stöd för ett antal åt-
gärder där installering av laddstationer för elbilar är en av åtgärderna. Det är 
Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka investeringar som ska beviljas 
men med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyn-
digheten och vid behov andra centrala myndigheter. 

Även regionala kommunförbund och regionförbund kan vara drivande  
parter i den regionala samordningen av laddinfrastruktur.
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Det finns flera exempel på olika typer av projekt inom laddinfrastruktur som 
drivs av till exempel länsstyrelser, regioner och regionförbund. Regional sam-
verkan kan underlätta kommunernas arbete genom att exempelvis3:

 > Utgöra ett forum för dialog mellan aktörer, till exempel genom att  
arrangera konferenser, seminarier och workshops.

 > Omvärldsbevaka och vara initiativtagare till att arbeta fram, uppdatera 
och revidera regionala strategier samt utredningar kring laddinfra-
strukturen.

 > Köpa in elbilar till sin egen fordonsflotta och se till att laddningsbehovet 
är tillfredsställande vid verksamhetens arbetsplatser.

 > Bevaka det regionala perspektivet i laddinfrastruktufrågan och därmed  
ta ett brett utvecklingsansvar i riktning mot att samtliga kommuner 
agerar med samsyn.

 > Initiera och delta i demoprojekt.

Nationell nivå

Staten har en viktig samordningsroll. År 2015 fick Energimyndigheten av 
Regeringen uppdraget att vara nationell samordnare för laddinfrastruktur. 
Uppdraget pågår under åren 2015–2018 och innebär att Energimyndigheten 
ska samordna stöd till laddinfrastruktur och informera om laddstationers 
placering. Uppdraget handlar till exempel om att vägleda och ge expertstöd 
till länsstyrelser och till Naturvårdsverket, följa upp och utvärdera bevilja-
de åtgärder och dess regionala spridning, genomföra samordningsinsatser 
för att höja kunskapen om elfordon och laddinfrastruktur samt möjliggöra 
erfarenhetsutbyte. Behov av samordning finns både inom olika offentliga 
verksamheter på olika nivåer och mellan privat samt offentlig verksamhet. 
Energimyndigheten är även en viktig forskningsfinansiär och ansvarig för 
statistik, utredningar och kunskapsunderlag inom området.

Staten har även en viktig roll som lagstiftare vad gäller regelverk avseende 
standarder, elnät, markupplåtelse och parkering. Lagstiftningen kan kom-
pletteras med olika incitament och styrmedel, exmepelvis skatter (förmåns-
beskattning, energiskatt, koldioxidskatt och fordonsskatt), subventioner av 
elfordonsköp och bidrag till investeringar i laddinfrastruktur. Som exem-
pel kan nämnas att regeringen har initierat en supermiljöbilspremie, för att 
främja utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta. Syftet med supermiljö-
bilspremien är att öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg 
klimatpåverkan genom att ge ett bidrag. Med en ökad försäljning av elbilar 

Not. 3. Trivector, 2013.
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motiveras en utbyggnad av den tillhörande infrastrukturen. Mer om super-
miljöbilspremien finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida. Regeringen 
har under åren 2015–2016 utrett hur ett bonus-malus-system för nya lätta 
fordon i Sverige skulle kunna se ut (SOU 2016:33)4. 

EU

Beslut fattade på EU-nivå sätter ramarna för en stor del av kommunernas 
verksamhet på ett flertal områden. År 2014 antog man exempelvis ett direktiv 
om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (2014/94/EU) som 
anger att medlemsstaterna ska se till att ett lämpligt antal laddningsstationer 
ska installeras. Direktivet pekar också ut en gemensam teknisk standard för 
laddinfrastruktur och anger krav kring att det ska finnas uppgifter för använ-
darna om tillgängliga laddstationer. Detta förenklar för kommuner och andra 
aktörer att veta vilken teknik som är bäst att satsa på. 

I enlighet med direktivet tog Sverige som medlemsland under 2016 fram en 
nationell handlingsplan för alternativa drivmedel. Direktivet tydliggör dock 
att varje enskild medlemsstat behöver agera i frågan men poängterar samti-
digt att privata investeringar väntas spela en nyckelroll i finansieringen. Man 
pekar alltså inte ut kommunerna som direkta investerare. EU stödjer också 
forskning och utveckling på området genom olika fonder och program. 

Privata aktörer och organisationer

Exempel på tänkbara privata aktörer som kan vara intresserade av att inves-
tera i etablering av laddinfrastruktur är energibolag, elbilsoperatörer, bygg-
herrar, fastighetsägare (både till kommersiella fastigheter och till bostäder), 
stora arbetsplatser samt bilpoolsoperatörer, biluthyrningsföretag och taxibo-
lag. Då laddning av elbilar vid hemmet står för en stor del av laddbehovet finns 
det fördelar med att bygga ut laddinfrastruktur i dessa sammanhang. Boende 
i eget småhus har idag goda möjligheter att ladda vid hemmet medan de som 
bor i flerbostadshus har sämre möjligheter. Viktiga aktörer för kommunerna 
att samverka med i denna utbyggnad är bostadsrättsföreningar, bostadsbolag 
och fastighetsägare till flerbostadshus.

Not. 4. Regeringskansliet, 2016.
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KAPITEL 5
Juridiken kring laddplatser

Laddplats på gatumark

I det här kapitlet ges en introduktion till de lagar och föreskrifter som berör 
laddplatser. Sommaren 2017 råder det osäkerhet om vilka trafikregler och be-
myndiganden i lagstiftningen som kan tillämpas för en laddplats. Det är där-
för av största intresse att berörda myndigheter agerar för att få till stånd erfor-
derliga klargöranden och eventuella förändringar i lagstiftningen. I avvaktan 
på detta är det upp till respektive kommun att göra sina egna bedömningar. Vi 
hoppas att detta kapitel kan utgöra ett stöd för kommunernas beslut.

Det är inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på gatu-
mark. En laddplats är ju till sin funktion att likna vid en bensinstation för el-
bilar och kommunerna anlägger ju inga bensinstationer på gatumark, utan 
dessa anläggs alltid på tomtmark. När eldrivna fordon blivit mer vanliga är 
det också rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera om möjlighe-
ten att tillhandahålla el. Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal 
gatumark kan då bli problematisk ur konkurrenssynpunkt. Laddplatser på 
gatumark kan även krocka med andra angelägna strävanden, till exempel att 
minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad framkomlighet. 

Reglering av laddplats i trafikförordningen

Kommunerna har idag möjlighet att inrätta laddplatser med stöd i trafikför-
ordningen (1998:1276). För att besluta om en laddplats använder sig kommu-
nen av lokala trafikföreskrifter. Vanligen tar kommunen beslut om lokala tra-
fikföreskrifter inom tättbebyggt område och länsstyrelsen tar beslut utanför.
I förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras laddplats som en 
plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt 
med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats. Bemyndi-
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gandet att meddela en lokal trafikföreskrift om att en viss plats ska vara ladd-
plats återfinns i trafikförordningen, 10 kap 1§ p.7. Vidare framgår av 10 kap 9a 
§, att en plats endast får förklaras som laddplats om det finns anordningar för 
extern laddning med elektrisk energi för fordonets framdrivning.

Vilka bestämmelser som gäller på en laddplats framgår av 3 kap 54 §, 4 st 
trafikförordningen. På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt 
med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra 
fordon får inte stannas annat än för på- eller avstigning. 

Bestämmelsen innebär att ett laddfordon inte behöver laddas för att få 
stannas eller parkeras på laddplatsen. Om en kommun väljer att anlägga en 
laddplats på gatumark behöver kommunen i regel kunna säkerställa rimlig 
tillgänglighet till laddplatsen för alla fordon som kan laddas med elektrisk 
energi. Kommunen behöver alltså, på samma sätt som för gatumarksparke-
ringen, kunna besluta om tidsbegränsning, avgiftsplikt och övriga villkor för 
rätten att parkera laddfordon på laddplatsen. 

Här är dessvärre lagstiftningen något otydlig då trafikförordningens be-
myndigande om föreskrifter för laddplats inte behandlar frågan om tids-
begränsning och/eller avgiftsplikt. Det går dock att argumentera för att 
parkering på en laddplats kan regleras på samma sätt som övrig gatumark-
sparkering. Av 3 kap 54 §, 4 st trafikförordningen framgår att parkering av 
”laddbilar” är tillåten på en laddplats och av 10 kap. 1 § 17 p trafikförordningen 
framgår att särskilda trafikregler om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra 
villkor för parkering får meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Detta ta-
lar för att även parkering på laddplatser kan regleras med lokala trafikföre-
skrifter och att avgift kan tas ut enligt avgiftslagen (förutsatt att avgiftsuttag 
behövs för att ordna trafiken). Ytterligare stöd för uppfattningen kan hämtas 
i den juridiska litteraturen där det anges att uppställningen på laddplatsen 
kan tidsbegränsas (Se Ceder, Magnusson, Olsson, Römbo & Ståhl, Trafikkom-
mentarer (1 juli. 2016, Zeteo), kommentaren till 10 kap. 9 a § trafikförordning-
en). Rättsläget får dock betecknas som oklart.

Allmän platsmark eller kvartersmark

Reglerna för etablering av laddplatser beror på om etableringen sker på all-
män platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen PBL (2010:900) 
definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän 
platsmark definieras i plan och bygglagen som gata, väg, park, torg eller annat 
område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I detaljpla-
nen kan allmän platsmark regleras för olika ändamål. I den här skriften be-
handlas endast ändamålet parkering på gatumark. Kvartersmark definieras 
enligt PBL som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 
vattenområde, exempelvis anges ändamålet parkering.
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Detaljplan och lokala trafikföreskrifter

När en laddplats ska inrättas är det därför viktigt att granska aktuell detalj-
plan, där det framgår vad som är allmän platsmark (gata) och vad som är 
kvartersmark inom planområdet5. En detaljplan får inte vara mer detaljerad 
än vad som behövs för planens syfte (PBL, kap 32). I en detaljplan får kom-
munen exempelvis ställa krav på att det finns utrymme för parkering, var 
den ska placeras samt vilken utformning den ska ha. Alternativt ange att viss 
mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering (PBL, 4 kap 13 §). 
Detaljplanen bör därför endast ange övergripande markanvändning, så som 
exempelvis ytor för parkering. Att ange mer detaljerade regleringar så som 
laddplats bör istället lösas genom lokala trafikföreskrifter. För mer informa-
tion om utformning av lokala trafikföreskrifter hänvisas till SKL:s handbok 
om lokala trafikföreskrifter ”Utmärkta föreskrifter” (2017). På kvartersmark 
är det vanligtvis markägaren, som kan vara kommun eller privat, som avgör 
vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de generella bestämmelserna som 
finns i trafikförordningen. 

Not. 5. Enligt PBL är det kommunen som bestämmer i detaljplanen om markanvändning på allmän   
 plats och kvartersmark, oavsett kommunalt eller enskilt huvudmannaskap.
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Upplåtelse av mark 

Beroende på vad det är för typ av mark som behöver tas i anspråk för laddin-
frastrukturen kan olika regelverk behöva tillämpas.

Ordningslagen
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polis-
myndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ända-
mål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget (3 kap 
1 § ordningslagen). Innan polisen ger tillstånd ska kommunens yttrande in-
hämtas. Kommunen har vetorätt i frågan om tillstånd ska ges eller inte. Kom-
munen kan även ställa upp villkor som tas in i tillståndet. Därutöver finns ett 
visst utrymme för kommunen att träffa kompletterande avtal med nyttjaren 
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(se RÅ 1992 ref. 87). Kommunen kan ta ut ersättning för upplåtelsen enligt 
avgiftslagen (se nedan). Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen 
(till exempel för ledningsdragning) omfattas inte av kravet på polistillstånd 
utan kan ske med nyttjanderättsavtal.

Jordabalken
I de fall ordningslagens bestämmelser om polistillstånd inte ska tillämpas 
kan kommunen upplåta marken med nyttjanderättsavtal enligt jordabalken. 
Parterna kan då avtala om alla de villkor, inklusive eventuell ersättning, som 
ska gälla för upplåtelsen. Maximal upplåtelsetid inom detaljplanelagt område 
är 25 år men det är vanligt och ofta lämpligt att träffa avtal på kortare tid eller 
tills vidare med möjlighet för båda parter att säga upp avtalet. 

KAL – avgiftslagen

Enligt Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 
av offentlig plats, med mera (avgiftslagen – KAL), 1 §, har kommunen rätt att 
ta ut ersättning för användningen av en offentlig plats. Ersättningen ska utgå 
i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamå-
let med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun, enligt 
2 §, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offent-
liga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har 
upplåtit för parkering. 

Ellagen (1997:857) och IKN förordningen

Vem som får distribuera el regleras i Ellagen (1997:857). Utgångspunkten är 
att det krävs tillstånd (så kallad ”nätkoncession”) för att bygga eller använda 
starkströmsledningar. 

Vissa typer av nät är dock undantagna från kravet på koncession. Dessa 
undantag finns listade i förordning (2007:215) om undantag från kravet på 
nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så kallade IKN-förordningen. På 
vissa av de nät som är undantagna från koncessionsplikt får även el överföras 
för annans räkning.
Den 1 juni 2012 infördes ett undantag från kravet på nätkoncession för inter-
na elnät som huvudsakligen används för fordons elbehov (IKN-förordningen 
22 b §). Det är också tillåtet att överföra el för annans räkning på ett sådant 
nät (31 §). Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt 
nät anslutas till det koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det 
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är även möjligt att ta betalt för elen av den som laddar. Undantaget gäller dock 
endast för lågspänningsnät, d.v.s. max 1 000 V. Hur många laddstationer som 
kan anslutas i en uttagspunkt begränsas alltså tekniskt av att det måste vara 
fråga om ett lågspänningsnät.

Utöver det ovan beskrivna undantaget skulle även andra undantag i IKN-
förordningen kunna vara tillämpliga för att ansluta laddstationer till icke 
koncessionspliktiga nät. Det gäller i första hand det undantag som avser in-
terna nät på eller inom byggnad (5§). Ett elnät inom ett parkeringshus kan 
vara undantaget från koncessionsplikt enligt denna bestämmelse. Överföring 
av el för annans räkning får ske på ett sådant nät enligt 24 § IKN-förordning-
en. Detta innebär att man inom byggnaden (parkeringshuset) får ansluta 
laddstationer till byggnadens elnät och ta betalt för elen av den som laddar. 
Hur många laddstationer som i praktiken kan anslutas till byggnadens nät 
beror på vilken huvudsäkring som byggnaden har och övrig elanvändning i 
byggnaden. Även undantagen för interna nät inom området för en industri-
anläggning (8 §) eller området för fritidsverksamhet (16 §) skulle kunna vara 
tillämpliga.

Energimarknadsinspektionen kan på begäran lämna ett så kallat bindande 
besked om ett specifikt nät omfattas av IKN-förordningens undantag eller inte. 

Kommunallagen

Vid etablering av laddplatser måste kommunen följa kommunallagen. Kom-
munens agerande får inte innebära ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare 
(2 kap. 8 § kommunallagen). Om kommunen överväger att själv tillhanda 
hålla laddinfrastrukturen måste även den allmänna kompetensregeln och 
regeln om kommunal affärsverksamhet beaktas (2 kap. 1 och 7 §§ kommunal-
lagen). Enligt dessa bestämmelser får kommunen bedriva viss näringsverk-
samhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmän-
nyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.

Bygglov

En laddstolpe är ingen byggnad och inte heller en bygglovspliktig anläggning 
enligt 6 kap. 1 § plan- och bygglagen. Bygglov krävs således inte för laddstol-
par. Eventuellt kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov 
som byggnad. Observera dock att nyanläggning av parkeringsplatser utomhus 
är en bygglovpliktig åtgärd.
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Utmärkning av laddplats

I vägmärkesförordningen, under rubriken Tilläggstavlor, 30§, finns till-
läggstavlan T24 Laddplats, som ska användas vid utmärkning av laddplatsen. 
I närmare bestämmelser till märket anges att Tavlan anger en plats för extern 
laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke 
E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning 
av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Vägmärke T24.
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Vägvisning

Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliseringsmärken för vägvis-
ning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och an-
dra anordningar samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172). 
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggning med mera får sät-
tas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av 
aktuellt slag inte kan förväntas (11 kap. 1 § i VVFS 2007:35). Det samma gäller 
för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta 
mål med mera (8 kapitlet 6§ i TSFS 2010:172). Eventuellt lokaliseringsmärke 
för vägvisning till inrättningar, anläggningar eller turistiskt intressanta mål 
med mera får endast sättas upp från närmaste allmänna väg om inte annat 
anges för respektive märke. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, 
mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får dock märket 
sättas upp längre från målet (I 8 kapitlet 5 § i TSFS 2010:172). I Vägmärkes-
förordningen 2 kap. 24 §, Vägmärken och tilläggstavlor, finns lokaliserings-
märket H27 Laddstation, vilken anger en anläggning för extern laddning med 
elektrisk energi för fordons framdrivning och som kan användas vid en större 
samlad anläggning för laddning.

Vägmärke H27, laddstation.

Elsäkerhet

Beroende på situation är det tillverkaren, importören, uthyraren, återförsäl-
jaren eller ägaren som ansvarar för att laddstolpen följer EU-regelverk avse-
ende säkerhet. När laddstolpen används är det den som äger eller svarar för 
användningen av stolpen som ska se till att användningen av laddstolpen är 
säker och underhållen så att säkerheten bibehålls. Den som använder stolpen 
är dock ansvarig för att kontrollera att laddstolpen inte är skadad och därmed 
säker för användning6.

Not. 6. Svensk Energi, 2014.
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Säkerhetsstandard för laddstation och installation
Det finns fyra olika säkerhetsnivåer (modes) för laddningen. Enligt EU-direk-
tivet (2014/94/EU) för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen 
ska, från och med november år 2017, mode 3 vara standard för normal- och 
semisnabbladdning medan mode 4 ska vara standard för snabbladdning (läs 
mer under 3.2.2 Laddkontakter). Laddning med utrustning enligt mode 3 be-
skrivs i den svenska standarden SS-EN 61851-1 om Allmänna fordringar vid 
konduktiv laddning. Standarden är även europeisk och internationell stan-
dard. Standarderna är en plattform som möjliggör olika utföranden men där 
vissa grundfunktioner och krav alltid finns med7.

Lagar gällande laddplatser inomhus
Vid etablering av laddplatser inomhus, till exempel i garage eller annat slutet 
utrymme finns särskilda regler på grund av brandrisken. Det är i huvudsak tre 
regelverk som styr säkerheten vid etablering av laddplatser inomhus: 

 > Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1988:4 Blybatterier
 > Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 1998:38, 

krav för garage i 6:232
 > Svensk standard från SIS: SS-EN 50272-3 Laddningsbara batterier och 

batterianläggningar – säkerhet – del 3: Traktionsbatterier8 

För laddstationer i garage eller annat slutet utrymme ska luftväxlingen upp-
fylla Boverkets byggregler, BFS 1998:38, krav för garage i §6:232. Dessa regler 
nämner dock inte litium-jonbatterier eller nickelmetallhybrid, som är de 
batterier som är aktuella för elbilar och laddhybrider. Det råder därför oklar-
heter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför  
rekommenderas att kontakt tas med brandmyndighet eller räddningstjänst9.

Not. 7. Svensk Energi, 2014.
Not. 8. Stockholms stad stadsledningskontoret, 2011.
Not. 9. Svensk Energi, 2014.
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KAPITEL 6
Laddinfrastruktur ur  
hållbarhetsperspektiv
En satsning på etablering eller utbyggnad av laddinfrastruktur kan analyseras 
ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på tre dimensioner ekologisk, ekono-
misk och social hållbarhet. En grundläggande fråga att fundera kring är vilken 
roll elbilen har i den totala mobilitetsutvecklingen i Sverige. Elbilens roll och 
behovet av laddinfrastruktur behöver ses i ett större sammanhang, där må-
let måste vara att skapa tillgänglighet för invånarna som samtidigt sker på ett 
ekonomiskt, ekologiskt och hållbart sätt. 

Ekologisk hållbarhet

Bilars miljöpåverkan kan beskrivas på två olika sätt; dels kopplat till utsläpp i 
samband med drift av fordonet och dels ur ett livscykelperspektiv som också 
tar hänsyn till utsläppen i hela produktionskedjan samt återvinning/slutför-
varing.10 

El som drivmedel
Ett bränsles miljöpåverkan går att härleda till produktionen av bränslet, så 
även för elbilar. Förutsatt att fordonen drivs av grön el, det vill säga el som 
är producerad av förnybara energikällor, innebär användning av elfordon 
kraftigt minskade utsläpp av koldioxid jämfört med fossildrivna fordon. En 
elbil som körs helt på el producerad av förnybar energi ger nära nollutsläpp 
av koldioxid och är i princip klimatneutral avseende driften. För att uppnå en 
positiv miljöeffekt av elbilar är det således mycket viktigt att elproducenten 
tillhandahåller el baserad på förnybara energikällor. En ytterligare fördel är 

Not. 10. Trivector, 2013.

185



40

Kapitel 6. Laddinfrastruktur ur hållbarhetsperspektiv  

Ladda för framtiden. Laddinfrastruktur för elfordon

att elfordon inte genererar utsläpp från avgasrör och därför inte påverkar den 
lokala luftmiljön negativt, i jämförelse med en bil med förbränningsmotor. 
Minskade utsläpp ger en bättre luftkvalitet vilket i sin tur bidrar till en bättre 
hälsa.11 

Elfordon är även mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer. 
Verkningsgraden hos elmotorer är betydligt högre (cirka 90 %) än förbrän-
ningsmotorer (cirka 25–35%) vilket innebär att mer energi tillvaratas.12 Mil-
jövinsterna påverkas också av när på dygnet fordonen laddas. Nattetid finns 
ett överskott på el och om elbilar laddas nattetid tas detta tillvara. Satsningar 
på publik laddinfrastruktur kan dock leda till laddningen komma att öka dag-
tid, vilket innebär att elöverskottet på natten inte tas tillvara – något som 
riskerar att minska miljövinsterna med elbil.13 En ytterligare fördel är att el 
inte behöver samma typ av transport som många fossila bränslen, vilket leder 
till mindre tunga transporter på vägarna och kan bidra till att minska utsläpp 
från denna sektor.14 

Om satsningar på laddinfrastruktur görs utan att ta hänsyn till redan ut-
byggda system för befintliga drivmedel med låg klimatpåverkan kan detta slå 
hårt mot etablerade eller införandet av andra hållbara drivmedel.15 En sådan 
utveckling är inte ekologiskt hållbar varken ur driftsperspektiv eller ur ett 
livscykelperspektiv för bränsleframställning och -distribuering. 

Elbilen och livscykelperspektivet
Ut ett livscykelperspektiv tas hänsyn till hela produktionskedjan och återvin-
ning/slutförvaring, vilket innebär att hänsyn måste tas till batterierna i el-
drivna fordon. Det är viktigt att produktionen kontrolleras så att det sker på 
ett miljömässigt acceptabelt sätt. Likaså behöver både elbilsbatterierna och 
övriga bildelar återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.16

För långa transporter har elbilen idag svårt att fylla det transportbehov 
som finns eftersom räckvidden med dagens batteri inte klarar långa avstånd 
och utbudet av snabbladdare är begränsat i många delar av landet. Merparten 
av dagens elbilsanvändare laddar elbilen hemma eller vid arbetsplatsen. Den 
publika laddningen sker oftast vid långresor eller vid besök till annan ort eller 
plats. För att utvecklingen ska ta fart spelar dock utbyggnaden av laddinfra-
struktur roll då den bidrar till ökad tillit till systemet, vilket kan ha en kataly-
serande effekt för att såväl privatpersoner som företag ska våga satsa på elfor-

Not. 11. Trivector, 2013.
Not. 12. Trivector, 2013.
Not. 13. Gröna Bilister, 2010.
Not. 14. Powercircle & Energimyndigheten, 2014.
Not. 15. Gröna Bilister, 2010.
Not. 16. Svensk Energi, 2014.
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don. En utbyggnad av laddinfrastruktur möjliggör längre resvägar och att fler 
kan ges möjlighet att välja bort fossildrivna bilar till förmån för elbil. Många 
som idag äger en elbil har även en andra bil. Genom utbyggnad av laddinfra-
struktur kan fler ha möjlighet att med dagens batterier endast ha en bil.17  

Ekonomisk hållbarhet

Satsningar på laddinfrastruktur kan också analyseras ur ett ekonomiskt per-
spektiv. Även om det finns relativt få elfordon i Sverige ökar antalet redan 
idag och väntas öka ytterligare i framtiden. Detta kräver att laddinfrastruktu-
ren byggs ut, något som framförallt kräver stora investeringar i det inledande 
skedet.

Den stora kostnaden ligger i att dra fram elen till platsen där laddning ska 
ske, vid exempelvis parkeringsplatser. Det innebär att uppdatering av teknik 
vad gäller batterier och laddningsmetoder i takt med utveckling av tekniken 
troligtvis kan göras till relativt låga kostnader, då elen redan finns framdragen. 

Ett sätt att se på laddinfrastruktur är att det är det privata näringslivet som 
står för försäljningen av elbilar som borde ansvara för utvecklingen av lad-
dinfrastruktur.18 Ett annat perspektiv är att se laddinfrastruktur som en del 
av vägnätet eller som en del av ett regionalt transportsystem, vilket innebär 
det borde finansieras med offentliga medel.19 En ökad användning av elbilar 
kan innebära ekonomiska vinster i form uteblivna kostnader för att hantera 
klimatförändringar. 

Erfarenheter från flera olika länder pekar på att det finns en inneboende 
svårighet i att få investeringar i ny laddinfrastruktur att bli lönsamma ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Det beror bland annat på de relativt stora 
initiala investeringar och en prisbild på el som är låg jämfört med andra driv-
medel som bensin eller diesel.20 De klimatförändringar vi står inför kan dock 
skapa möjligheter i form av nya innovationer och marknader. Här kan de of-
fentliga aktörerna att ta en viktig roll, som beställare av lösningar, produkter 
och tjänster utifrån de behov som klimatanpassningen aktualiserar och som 
näringslivsfrämjare. Där de har skett en snabb tillväxt av elfordon har staten 
och myndigheter på olika nivåer tagit på sig rollen att driva utvecklingen.21 

Not. 17. Sundberg & Fagraeus Lundström, 2013.
Not. 18. IUC Skåne, 2013.
Not. 19. IUC Skåne, 2013.
Not. 20. Trivector, 2013.
Not. 21. IUC Skåne, 2013.
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Social hållbarhet

Utvecklandet av laddinfrastruktur kan också analyseras ut ett socialt hållbar-
hetsperspektiv, dels vad gäller balansen inom och mellan regioner och dels 
stadsmiljöns påverkan på den sociala hållbarheten. Satsningar på eldrivna 
fordon kan också påverka den sociala hållbarheten då olika grupper i samhäl-
let kan komma att påverkas på olika sätt. 

Balans mellan och inom regioner
Projekt kring eldrift i fordon kan komma att spela stor roll för städers och 
regioners utveckling framöver och satsningar kan fungera som en katalysator 
som ökar samverkan mellan högskola, näringsliv och det offentliga i syfte att 
gemensamt sträva mot en utvecklad marknad för eldrivna fordon.22

Satsningar på elbilar och laddinfrastruktur, kan dock leda till en regional 
obalans. Tekniska innovationer kan stärka vissa regioner och lokalsamhällen 
men också försämra för andra. 

Elbilar förknippas av många med städer då problem som dålig luftkvalitet 
och buller ofta är som störst i dessa områden. Det är också i städerna som elbi-
lens begränsade räckvidd utgör minst hinder. Vidare anses den tättbefolkade, 
urbana miljön utgöra ett ekonomiskt bärkraftigt underlag vid infrastruktur-
investeringar. Det finns dock de som menar att det saknas anledningar att 
satsa på laddinfrastruktur i städerna eftersom bilen i sig inte utgör ett nöd-
vändigt transportmedel i staden. I staden finns ett utbud av kollektiva trans-
porter och det är också i många fall möjligt att gå eller cykla. Satsningar på 
introduktionen av elbilar borde då snarare ske på landsbygden där det finns 
ett uttalat bilberoende. Genom att satsa på laddinfrastruktur i glesbygder 
minskas sårbarheten mot exempelvis höjda koldioxidskatter.  23 

Attraktiv och säker stadsmiljö
Elfordon genererar inget motorbuller och är i det närmsta ljudlösa vid låga 
hastigheter. Vid hastigheter under 30 km/h dominerar motorbuller och i 
dessa hastigheter genererar elfordon mindre buller än fordon med förbrän-
ningsmotorer, vilket är positivt för folkhälsan. Vid hastigheter över 30 km/h 
dominerar däckbuller och då generar ett elfordon lika mycket buller som ett 
fordon med förbränningsmotor. Att elfordon genererar mindre buller än for-
don med förbränningsmotor kan dock vara problematiskt ur ett trafiksäker-
hetsperspektiv, då omgivande trafikanter kan ha svårt att uppfatta elbilar i 
trafiken.24 

Not. 22. Göteborgs stad, 2012.
Not. 23. Energimyndigheten & ETOOUR, 2015.
Not. 24. Svensk Energi, 2014.
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Elbilar kan även bidra till trängsel i städerna. Enligt en norsk undersökning 
ändrar de som köper en elbil sina resvanor och reser oftare med bil än andra. 
Detta innebär även att den individuella framkomligheten stärks på bekostnad 
av framkomligheten för andra.25 

Vissa grupper gynnas
Det finns en risk att satsningar på elbilar och laddinfrastruktur gynnar vissa 
grupper i samhället mer än andra. Enligt undersökningar gjorda i Norge är 
elbilsägarna en relativt homogen grupp som utgjordes av en majoritet män 
mellan 30 och 59 år, merparten var gifta eller sambo och majoriteten hade 
hög utbildning samt hög inkomst. De allra flesta hade också ytterligare en 
personbil i hushållet. I dagsläget finns det största antalet elbilar också i stor-
städerna. 

Sammantaget innebär detta att satsningar på elbilar kan komma att gynna 
vissa grupper mer än andra. Elbilsägarna i Norge visade sig i undersökning-
arna vara de grupper som redan har ett strukturellt försprång i termer av ex-
empelvis kapital och kunskap. En satsning på laddinfrastruktur kan därmed 
bidra till att socio-ekonomiska skillnader mellan olika grupper förstärks.26   
Medvetna satsningar på laddinfrastruktur med detta i åtanke skulle dock 
kunna användas för att minska skillnader, genom att de styrs tillspecifika 
miljöer för att gynna vissa grupper. Boende i eget småhus har idag goda möj-
ligheter att ladda vid hemmet, medan de som bor i flerbostadshus har sämre 
möjligheter. Satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur vid till exempel 
flerbostadshus kan vara en sådan satsning för att minska skillnaderna.

Not. 25. Energimyndigheten & ETOOUR, 2015.
Not. 26. Energimyndigheten & ETOOUR, 2015.
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KAPITEL 7
Hur kan kommunen främja  
laddinfrastruktur? 

I vilka samararbetsformer kan kommunala och privata aktörer samverka? 
Det finns flera olika tänkbara samarbetsformer och ansvarsfördelningar när 
en kommun och privat aktör ska samverka om laddinfrastruktur. Ett av dessa 
upplägg är exempelvis när ägandet och etableringen av laddinfrastrukturen 
hanteras av en eller flera privata aktörer. I vissa fall finansierar de privata 
aktörerna laddutrustningen, elförsörjningen och nödvändiga ledningsarbe-
ten medan kommunen upplåter ansvarar för utmärkning med vägmärke och 
upplåter eventuella ytor på allmän platsmark för etablering av laddstolpar. 
Det är viktigt att det är klara villkor i avtalen mellan kommun och privat ak-
tör om vad som gäller beträffande anläggning, drift, underhåll och avveckling. 
Kommunen bör även i avtalet ställa krav på vilken typ av utrustning som ska 
användas samt säkerställa rätten till statistik från laddstolpen. 

När kommunen låter privata aktörer sköta etableringen av laddinfrastruk-
tur kan kommunen anta en aktiv roll som rådgivare. Etableringen kan exem-
pelvis ske på privat ägd mark och aktören kan i stort sett göra vad den vill 
om förfarandet inte är i strid med plan- och bygglagen. Om marken däremot 
är privat ägd mark, men är offentlig plats gäller ordningslagen och tillstånd 
krävs av Polismyndigheten. Om kommunen på något sätt väljer att stödja en 
privat aktör på kvartersmark måste dock kommunen beakta statsstödsreg-
lerna och även kommunallagen.
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Hur kan kommunen främja etablerandet av laddplatser i samband med  
exploatering?
Kommunen kan driva på etableringen av laddinfrastruktur genom att se till 
att laddplatser etableras i tillräcklig omfattning i alla framtida exploateringar 
och markupplåtelser samt utformning av gatumark och parkeringsytor.27 På 
samma sätt som kommunen idag via en parkeringsnorm kan ställa krav på ett 
visst antal parkeringsplatser vid nybyggnad kan kommunen sträva efter att 
även ställa krav på antal laddplatser28. En sådan strategi tillämpas i Norge, där 
kommunen kan använda sig av plan- och bygglagen för att se till att det ställs 
krav på att normalladdare sätts upp vid nya parkeringsplatser för bostäder, 
offentliga byggnader, privata företag samt inte minst offentliga parkerings-
platser i städer och tätorter29. En detaljplan bör dock enligt plan- och byggla-
gen inte vara mer detaljerad än vad som behövs för planens syfte.

Hur kan kommunen arbeta med information och kunskapsspridning för att 
främja etablerandet av laddplatser?
Kommunen kan också arbeta med att marknadsföra och profilera elbilar. Det-
ta kan ske direkt, eller indirekt genom informativa och stödjande åtgärder för 
att uppmuntra initiativ i riktning mot hållbara elbilslösningar. Det kan exem-
pelvis handla om att informera och kommunicera med medborgarna kring 
elbilar och laddinfrastruktur.30 Kommunen kan också påtala behovet av ladd-
platser vid kollektivtrafikens knutpunkter, till exempel vid järnvägsstationer 
och flygplatser.31 

Not. 27. Stockholms stad (Miljöförvaltningen), 2013.
Not. 28. Trivector, 2013.
Not. 29. Energimyndigheten & ETOUR, 2015.
Not. 30. Trivector, 2013.
Not. 31. Trivector, 2013.
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Hur kan en kommun främja forskning och utveckling kopplat till  
laddinfrastruktur?
Det pågår mycket forskning och utveckling inom elbils- och laddinfrastruk-
turområdet. Många aktörer kan spela en viktig roll i att till exempel delta i 
demoprojekt och ägna sig åt produktutveckling avseende tekniska lösning-
ar kopplat till laddinfrastruktur. Genom att kommunerna samarbetar med 
dessa aktörer kan de öka kunskapsnivån och få del av den nya utvecklingen 
tidigt, vilket kan underlätta arbetet med etablering av laddinfrastruktur.

Kommunen kan även samverka i demoprojekt med fokus på att utveckla 
lösningar för laddinfrastruktur eller medverka i projekt som syftar till att stu-
dera förarbeteende och behovet av framtida laddinfrastruktur32.

Not. 32. Trivector, 2013.
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Begreppsförklaringar 

Begreppsförklaringar
 > Allmän platsmark (eller gatumark) – Definieras i Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) som: gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

 > Batterifordon, även benämnda BEV – Battery Electric Vehicle, är ett 
laddbart fordon som drivs med en eller flera elmotorer, ett eller flera 
batterier och kan laddas via en extern kabel från elnätet. Batterifordon 
använder bara el för framdrivning.

 > Bränslecellsbilar, som också benämns FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle, 
är en eldriven bil med elmotor som drivs genom att vätgas omvandlas till 
el i en bränslecell vilket sedan driver bilen. Bränslecellsbilar kan inte lad-
das och har ingen möjlighet att lagra el i ett batteri som batterifordon och 
laddhybridfordon. Bränslecellsbilar tankas i dagsläget med vätgas men 
skulle i framtiden kunna tankas med till exempel etanol eller metanol.

 > Elbil är benämning för en bil som endast använder elmotor för framdrift. 
Elbilens batteri laddas från elnätet.

 > Hybridfordon, som också benämns HEV – Hybrid Electric Vehicle, 
använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som 
kraftkälla, en generator samt ett batteri. Dessa fordon kan inte laddas 
externt med el.

 > Klusterstruktur innebär att ett kluster av laddastationer skapas i tätor-
ten. I denna struktur kan det ingå både normal-, semisnabb- och snabb-
laddningsstationer. Klusterstrukturen har stor nytta för verksamheter 
som kör långa sträckor inom städerna såsom servicefordon, bilpooler, 
taxibolag, budfirmor eller färd- och hemtjänster.

 > Korridorstruktur innebär att snabbladdningsstationer installeras längs 
med en och samma väg mellan två punkter som gör det möjligt för förare 
av elbilar att köra längre sträckor, till exempel mellan två tätorter. 

 > Laddare/Laddstolpe är den hårdvara som tillhandahåller ström för 
laddning av elfordon. Laddaren kan vara antingen en normalladdare, 
semisnabbladdare eller en snabbladdare. En laddstolpe syftar till samma 
sak som laddare. En laddare/laddstolpe kan ha flera laddpunkter.

 > Laddbara bilar är ett samlingsnamn för elbilar och laddhybridbilar. 
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 > Laddbara fordon är ett samlingsnamn för alla fordon som kan ladda sitt 
batteri externt.

 > Laddhybridfordon, även benämnda PHEV – Plug-in Electric Vehicle, 
är ett laddbart fordon som drivs med en eller flera motorer, ett eller flera 
batterier och kan laddas via en extern kabel från elnätet laddhybridfordon 
använder både el och en förbränningsmotor. Laddhybridfordon kallas 
också för plug-in-hybrider.

 > Laddpunkt är den punkt där koppling mellan det laddbara fordonet och 
laddaren sker. Om laddaren har en fast kabel sitter laddpunkten på den 
ände av kabeln som skall kopplas in i fordonet. Om laddaren inte har en 
fast kabel blir laddpunkten uttaget på laddaren istället. En laddare/ladd-
stolpe kan ha flera laddpunkter. 

 > Laddstation/Laddplats är en plats där ett eller flera laddbara fordon kan 
ladda samtidigt. I Laddstationen finns en eller flera laddare. En eller flera 
parkeringsplatser samt andra faciliteter kan finnas i eller i anslutning till 
laddstationen.

 > LOU står för lag om offentlig upphandling.

 > LTF står för lokala trafikföreskrifter.

 > LUF står för lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster. 

 > LUK står för lag om upphandling av tjänste- och byggkoncessioner.

 > Normalladdning innebär att fordonen laddas med låg laddeffekt (effekter 
upp till 7,4 kW). Normalladdning är den typen av laddning som exempel-
vis sker i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen. Vanliga 
alternativ för den här typen av laddning är anslutningar med en effekt på 
2,3 eller 3,6 kW. Att fulladda ett helt tomt batteri i en batteribil tar då cirka 
5–8 timmar.

 > PBF står för plan- och byggförordningen.

 > PBL står för plan- och bygglagen. 

 > Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning och innebär 
laddning med effekter upp till 22 kW. Den semisnabba laddningen är 
lämplig för offentliga laddplatser där den tillåtna parkeringstiden matchar 
tiden det tar att ladda fordonet. Exempel på vanliga alternativ för den 
här typen av laddning är anslutningar med en effekt på 11 kW eller 22 kW. 
Laddningstiden för ett tomt batteri till fullt tar mellan 1 och 3 timmar.
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Begreppsförklaringar 

 > Snabbladdning innebär att fordonen laddas med effekter över 22 kW. 
Snabbladdning är lämplig för offentliga laddplatser i anslutning till någon 
typ av faciliteter som exempelvis toaletter eller snabbmatsrestaurang. Att 
ladda ett batteri fullt tar mellan 20 och 30 minuter
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Bilaga 2 

Avgift laddplatser i Dalarna   2020-02-20 

 

Inventering via att inventera avgifterna via hemsidanuppladdning.nu 2020-02-20 

 

Falun 

 Postenparkeringen 0,5 kr/min 
 Lugnet 0,3 kr/min 
 Nyrboparkeringen 3 kr/kWh 
 Sundborskraftstation, Bjurås, svårdsjö 3 kr/kWh 

 

Borlänge 

 Tar betalt per Timme 1-2 1 kr/h, timme 3-4 10 kr/h, timme 5-6 20 kr/h. Ovanbroparkering 
 0,3kr/min stadshuset 
 4 kr/kWh  

 

Smedjebacken 

 2,4 kr/kWh  

Säter  

 Prisuppgift saknades på nätet 
 

Vikmanshyttan 

 Gratis  

Hedemora 

 Framgår ej 

Garpenberg 

 Gratis 

Fagersta 

 2,4 kr/min
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-25 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 23  Dnr 2020/100 

 

Avgift för Laddstoplar för allmänheten 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för de 
offentliga laddplatserna, från nuvarande1,5 kr/kWh ink. moms till 2,4 kr/kWh 
ink moms. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommuns mål 

Ludvika kommun har som mål i sin översiktsplan att användningen av fossila bränslen 
ska minska och att vi ska eftersträva energieffektiv och miljöanpassad energi. Ett 
uttalat mål i översiktsplanen är att skapa förutsättningar för ett ökat användande av 
elbilar. Genom att skapa förutsättningar för miljövänligare transporter kan vi minska 
klimatpåverkan och därigenom gå mot ett mer hållbart samhälle. Transporterna står för 
en stor del av våra fossila utsläpp i Sverige och genom att arbeta för att få tillgång till 
förnybar HVO-diesel och laddplatser möjliggör vi för att minska vår klimatpåverkan.  

I Ludvika har kommunen avsatt medel för att bygga upp snabbladdare runt om i 
kommunen, detta som ett led för att möta upp de utmaningar som kommer av att 
ställa om våra transporter från fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ. 
Elladdstolpar är en av pusselbitarna som behövs för att möjliggöra att fler kan ladda 
sina bilar och röra sig utan räckvidsångest i kommunens alla delar. Semi-
snabbladdstolpar är nu uppsatta i våra mindre tätorter runt om i kommunen bl.a. i 
Sunnansjö. Nyhammar, Grangärde och i Fredriksberg är arbetet på gång.  

Det finns olika sätt att prissätta laddningen för privatpersoner som vill ladda sin elbil, 
det går exempelvis att prissätta per tidsenhet eller för faktiskt tankade kWh. Det är 
viktigt att en eventuell betalningsmodell är enkel för användaren. Systemen för 
betalning utvecklas ständigt och idag finns till exempel system för betalkort, betalning 
via SMS eller en app samt abonnemangslösningar. Värt att notera är också att en 
kommun enligt ellagen inte kan ta betalt för el, då ett köp av el endast kan ske mellan 
bilanvändare och eldistributör. Försäljning av el kan därmed endast hanteras av en 
extern aktör och i Ludvikas fall är det Incharge som står för den tjänsten.  En kommun 
kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är förenligt med 
likställighetsprincipen i kommunallagen.. 

Vid etablering av laddplatser måste kommunen följa kommunallagen. Kommunens 
agerande får inte innebära ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare (2 kap. 8 § 
kommunallagen). Om kommunen överväger att själv tillhanda hålla laddinfrastrukturen 
måste även den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal affärsverksamhet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

beaktas (2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen). Enligt dessa bestämmelser får kommunen 
bedriva viss näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att lägga avgiften på 2,40 kr per kWh för att 
det ska vara en enkel prisbild och uppfylla de reglerna som finns i kommunallagen. 
Utgått ifrån att det är rent självkostnadspris och har till syfte att tillhandahålla 
laddpunkter i kommunen utan något vinstintresse.  Prisbilden ligger på samma nivå i 
de omkringliggande kommunerna på 2,4 kr/kWh, så vi lägger oss på samma nivå som 
de laddstolpar som ligger inom VB:s elnät ansvarsområde. Se bilaga 2 för jämförelse 
med andra kommuner i Dalarna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det ska vara ett nollsummespel och prismodellen får framöver revideras utifrån 
de verkliga utfallen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 20 

februari 2020. 

2. SKL ”Ladda för framtiden”. 

3. Utvärdering prisbild på några laddplatser i Dalarna. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020 §16. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljösamordnare 
Akten
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Fullmäktige 

 

Antagande av barn- och ungdomspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar förslag till barn- och ungdomspolicy daterad 25 mars 

2020. 

2. Policyn ersätter det ungdomspolitiska programmet antaget av 
fullmäktige den 27 september 2007 § 191. 

3. Genom att anta policyn avslutas uppdraget till kommunstyrelsens 
förvaltning enligt KS 2018/342 att revidera det ungdomspolitiska 
programmet från 2007. 

4. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån policyn ta fram en 
övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 
Riktlinjerna ska vara klara för antagande senast kvartal 2 år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa 
frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns 
och ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn 
och ungas möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Policyn har gått på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag. 
Under remisstiden inkom fyra instanser med yttranden, varav tre var utan 
erinran. Social- och utbildningsnämnden föreslog två ändringar vilka båda har 
införts i förvaltningens förslag. Förvaltningen föreslår att policyn följs upp med 
en riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 

Beskrivning av ärendet 
Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 
2016-2024. 

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga: 
 En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas 

kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska 
förbättras) 
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 En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska 
öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska 
öka/fler unga ska jobba, studera eller ha en annan sysselsättning). 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens 
ungdomspolitiska strategi. Därför togs ett förslag till barn- och ungdomspolicy 
fram. Kommunstyrelsens förvaltning bjöd in representanter från kommunala 
verksamheter till ett möte den 28 augusti 2019. Följande verksamheter kom in 
med synpunkter eller deltog i mötet: samhällsbyggnadsförvaltningen, 
verksamhetsområde kultur och ungdom, verksamhetsområde fritid och idrott, 
folkhälsostrategen, social- och utbildningsförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Inkomna yttranden under remisstiden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att skicka förslaget till policyn på 
remiss till samtliga nämnder och helägda bolag den 8 oktober 2019 § 111. 
Remisstiden sattes till tre månader.  

Under remisstiden inkom yttranden från följande nämnder: 
Social- och utbildningsnämnden behandlade frågan på sitt sammanträde den 11 
december 2019 § 165 och hade två förslag till ändringar: Första stycket under 
punkt 1 ska ha lydelsen ”Det är viktigt att barn och unga får och kan lyfta fram 
sina tankar och synpunkter liksom att de blir lyssnade på, tagna på allvar och 
tillmäts betydelse”. Under 2.2 föreslås följande skrivning: ”Grunden till detta 
sätts redan i förskolan, där barn alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. I skolan ska samtliga elever omfattas av 
de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i 
skolans lärmiljöer och ha inflytande över utbildningen. Elevråden är en del i 
arbetet, både som en instans för att lära sig demokratins grundprinciper och en 
instans för att påverka skolmiljön.” I övrigt ställde sig nämnden positiv till 
förslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 28 januari 2020 § 4. 
Nämnden har inga synpunkter eller förslag på ändringar och konstaterar att i 
verksamhetsplanen för 2020 ingår avsatta resurser och medel för att utbilda 
kommunens handläggare på alla förvaltningar i Barnkonventionen och vad det 
innebär för nya krav i handläggning och arbetssätt. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade frågan den 29 januari 2020 § 2. 
Nämnden har inga synpunkter eller förslag på ändringar. 

Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 26 februari 2020 § 6. 
Nämnden konstaterar att representanten från vård- och omsorgsförvaltningen 
deltog på mötet 28 augusti och lämnade muntliga synpunkter vilka har beaktats 
i den framtagna policyn. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings bemötande av inkomna 
yttranden 
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Av de inkomna yttrandena var det enbart social- och utbildningsnämnden som 
hade något konkret ändringsförslag. Det gäller dels en mindre ändring under 
punkt 1 och dels en mer utförligare skrivning under punkt 2.2. Förvaltningen 
gör båda dessa ändringar i policyn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att utreda ekonomiska kostnader och konsekvenser förknippade med 
antagandet av ett policydokument är svårt. En policy är på en övergripande 
nivå, utan konkreta tidsatta mål, så att de ekonomiska konsekvenserna inte 
enkelt går att konkretisera. De yttranden som inkommit och som tagit upp 
frågan har inte heller bedömt att policyn leder till ytterligare kostnader. 

Behov av riktlinjer 
Kommunstyrelsens förvaltning ser att det finns ett behov av att konkretisera 
policyn. Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en övergripande riktlinje.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar förslag till Barn- 
och ungdomspolicy daterad 25 mars 2020 och att den nya policyn ersätter det 
ungdomspolitiska programmet beslutat av fullmäktige den 27 september 2007. 
Därmed avslutas uppdraget till kommunstyrelsens förvaltning enligt KS 
2018/342 att revidera det ungdomspolitiska programmet. Förvaltningen 
föreslår vidare att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer 
för kommunens arbete med barn- och ungdomsfrågor. Riktlinjerna ska vara 
klara för antagande senast kvartal 2 år 2021. 

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Christer Gustavsson 
Sektionschef 

Bilagor 
1. Barn- och ungdomspolicy daterad 25 mars 2020. 
2. Ungdomspolitiskt program antaget den 27 september 2007. 
3. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 

KS 2018/111. 
4. Sammanträdesprotokoll social- och utbildningsnämnden 11 december 2019 

§ 165. 
5. Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 28 januari 2020 § 4. 
6. Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 29 januari 2020 § 2. 
7. Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden 26 februari 2020 § 6. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
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Samtliga nämnder och helägda bolag 
VBU 
Styrdokument 
Akten
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Sida 

1(3) 
Datum 

2020-03-25 
Diarienummer 

KS 2019/132  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Barn- och ungdomspolicy 
 

Dokumentnamn 
Barn- och ungdomspolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Samtliga nämnder och 
helägda bolag 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Sektionschef 
Administration och 
service, KSF 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Barnkonventionen, proposition 2013/14:191 (Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, 
makt och inflytande), prop. 2009/10:232 (Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige). 
 
Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2024 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2019/132 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Barn- och ungdomspolicy

1 Bakgrund och syfte 
Alla människor har rätt till delaktighet och inflytande oavsett förutsättningar. 
Det är viktigt att barn och unga får och kan lyfta fram sina tankar och 
synpunkter liksom att de blir lyssnade på, tagna på allvar och tillmäts betydelse. 

Denna policy avser alla barn och unga oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck.  

Ludvika kommun vill stärka barn och ungas position och deras rätt till 
inflytande genom denna policy. Den ska genomsyra allt arbete och all 
verksamhet i kommunen och ska länkas samman med kommunens övriga 
styrande dokument. Policyns innehåll kopplas såväl till den nationella 
barnpolitiken och barnkonventionen, vilka båda gäller barn och unga mellan 0-
18 år, som till den nationella ungdomspolitiken för ungdomar mellan 13-25 år. 
Arbetet med barn och unga ska vara långsiktigt, kunskapsbaserat, målmedvetet, 
strategiskt och sektorsövergripande. 

Barn- och ungdomspolicyn ger en samlad bild över kommunens vilja och är ett 
verktyg i utvecklingsarbetet. Barn- och ungdomsfrågor berör alla nämnders 
verksamheter och varje nämnd och förvaltning i kommunen har ett eget ansvar 
för arbetet med barn och unga. Arbetet i kommunen med dessa frågor ska 
präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas 
rättigheter.  

Syftet med denna policy är att: 

- stärka barns och ungas inflytande i Ludvika kommun, 

- säkra kommunens arbete med att följa barnkonventionen, 

- uppnå de kommunövergripande mål som berör barn och unga,  

- göra kommunala satsningar utifrån barns och ungas behov. 

2 Kommunens viljeinriktningar 

2.1 Barn och unga ska känna till sina rättigheter 
Ludvika kommun ska bedriva ett målmedvetet arbete för att informera barn 
och unga om deras rättigheter utifrån barnkonventionen. Förskolan och skolan 
är viktiga aktörer i arbetet, men även övriga forum där kommunens företrädare 
möter unga utgör platser för samtal och information om barns och ungas 
rättigheter och skyldigheter. 

2.2 Barn och unga ska ha möjlighet att påverka i frågor 
som berör dem 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för demokratin. I Ludvika kommun ska barn och unga 
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Barn- och ungdomspolicy

beredas möjlighet att uttrycka sina åsikter och lyssnas på i frågor som berör 
dem. Grunden till detta sätts redan i förskolan, där barn alltefter förmåga får ta 
ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. I skolan ska samtliga 
elever omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 
och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha inflytande över utbildningen. 
Elevråden är en del i arbetet, både som en instans för att lära sig demokratins 
grundprinciper och en instans för att påverka skolmiljön.  

Kommunen vill ta till vara barns och ungas åsikter. I specifika större frågor som 
påverkar barn och unga ska kommunen bereda dem möjlighet att bli hörda. 
Den enskilde ska alltid beredas möjlighet att höras och barnens åsikter ska ges 
betydelse i förhållande till ålder och mognad. 

2.3 Barn och unga ska få stöd och hjälp i sin organisering 
och sitt engagemang 

Barn och ungas organisering är viktig för samhället men också för individens 
utveckling då det bidrar till ett växande och lärande och ett fortsatt byggande av 
det demokratiska samhället. I Ludvika ska barn och unga ges möjlighet och 
stöd för sin organisering, såväl inom föreningslivet som på öppna mötesplatser 
och i egna forum. Kommunen ska stödja barn och unga i deras engagemang 
och organisering. 

2.4 Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på 
arbetsmarknaden 

Ludvika kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Barn och unga ska i så stor 
utsträckning som möjligt beredas möjlighet att under längre eller kortare tid 
praktisera och arbeta i kommunens olika verksamheter. Även det privata 
näringslivet är viktigt för att få ut ungdomar i praktik och jobb. En god studie- 
och yrkesvägledning är grundläggande för att bli väl rustad inför inträdet på 
gymnasiet och i yrkeslivet. 

2.5 Kommunen ska ge barn och ungdomar utbildning av 
hög kvalitet 

Kommunen ansvarar för att skolan håller hög kvalitet oavsett driftsform eller 
utförare, från förskolan till gymnasiet. Behöriga och kompetenta lärare och 
övrig personal utgör en av grundstenarna. En skola med hög kvalitet ger barn 
och unga goda förutsättningar för sin framtid.  

Kommunen ska svara för en god elevhälsa.  

2.6 Barn och unga ska känna sig trygga 
Kommunen verkar för trygga barn- och ungdomsmiljöer så att barn och unga 
ska känna sig trygga och trivas i de miljöer där de rör sig. Kommunen har 
nolltolerans mot mobbning och alla former av våld och hot liksom mot 
alkohol, tobak och droger i våra kommunala verksamheter. 
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Antaget av kommunfullmäktige 2007-09-27, § 191 1

Ungdomspolitiskt program – Ludvika kommun  2007-06-12

Övergripande målsättning

Ungdomar ska, genom ökat INFLYTANDE,
DELAKTIGHET och ANSVAR inom olika
sektorer i samhället, stimuleras till att bli

aktiva, kreativa och kritiskt tänkande individer
som trivs att leva och bo i Ludvika kommun.

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Bakgrund
3. Nuläge
4. Framtid
5. Organisation
6. Huvudområde Inflytande och representation  
7. Huvudområde Lärande och personlig utveckling
8. Huvudområde Egen försörjning  
9. Huvudområde Hälsa och utsatthet
10.Huvudområde Kultur och fritid
11.Uppföljning & utvärdering
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Antaget av kommunfullmäktige 2007-09-27, § 191 2

1. Inledning

I Ludvika kommun värderas ungdomsfrågor högt.
Ludvika kommuns ungdomspolitiska program har fokus på att ungdomar ska, genom ökat inflytande, 
delaktighet och ansvar inom olika sektorer i samhället, stimuleras till att bli kritiskt tänkande individer 
som trivs att leva och bo i Ludvika kommun. 
En gemensam strategi och långsiktigt arbete kring dessa frågor behövs. Trots att ungdomar är olika 
finns det gemensamma utmaningar, alla ungdomar behöver en bra utbildning, en innehållsrik fritid, de 
söker sitt första arbete och vill så småningom flytta hemifrån till ett boende de har råd med. Ungdomar 
behöver ett bra liv utifrån sina livsvillkor idag, men står även på tröskeln till vuxenvärlden och behöver 
ibland stöd för att själva kunna forma sina vuxna liv.

Till detta ungdomspolitiska program utformas konkreta delmål med handlingsplaner för de fem 
huvudområdena som programmet utgår ifrån. Dessa handlingsplaner löper under en treårsperiod, 
men utvärderas och revideras årligen.

Ludvika kommuns ungdomspolitik har sin utgångspunkt ur Sveriges riksdags ungdomspolitik -  
( Proposition 2004/05:2 ) Makt att bestämma - rätt till välfärd.
Kommunens ungdomspolitiska program grundar sig även på, samt kompletterar övriga politiska 
program tagna av Ludvika kommun; skolplaner, barnplaner, Kultur och fritidspolitiska programmet, 
Välfärdsbokslutet m.fl.

Det finns viktiga aspekter av ungdomars levnadsvillkor som inte kan formuleras i mål, men är dock 
mycket viktiga. Ludvika kommuns ungdomspolitik utgår från fyra perspektiv som ska utgöra en grund 
när verksamheter följs upp och utarbetas. Dessa perspektiv är de samma som i statens 
ungdomspolitik.

Perspektiven är:
 Resursperspektivet – Ungdomar är en resurs och har unika kunskaper, erfarenheter och 

värderingar som är värdefulla för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och 
ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. Ungdomars resurser måste utvecklas och ta tillvara. 
De ska ges inflytande över verksamheter som påverkar dem. Att skapa sådana möjligheter 
handlar inte bara om innehållet i insatserna utan också om hur insatserna planeras och 
genomförs.

 Rättighetsperspektivet – Ungdomar ska inte bara ha makt och välfärd för att kunna vara en 
resurs för samhället. Makt och välfärd är också rättigheter. Ungdomar ska ges social och 
ekonomisk trygghet, god hälsa och möjlighet till utveckling. 

 Självständighetsperspektivet – Ungdomstiden kännetecknas av en successiv utveckling mot 
ökad självständighet och oberoende. Med oberoende menas inte bara frigörelse från föräldrarna 
utan även frånvaro av faktorer som skapar beroende eller minskar personens handlingsutrymme. 
Missbruk, tvång och förtryck är exempel på sådana faktorer. Offentliga insatser ska stödja 
ungdomarnas möjligheter till självständighet och oberoende.

 Mångfaldsperspektivet – En mångfald av värderingar och livsstilar bland ungdomar är värdefullt 
och bör bejakas inom demokratins ramar. Ungdomar varken kan eller ska passa in i enhetliga 
mallar. Villkor och förutsättningar varierar bland annat beroende på kön, etnicitet, funktionshinder 
m.m.
All offentlig verksamhet för ungdomar bör bejaka mångfalden och sträva efter lika rättigheter och 
möjligheter för alla.
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Antaget av kommunfullmäktige 2007-09-27, § 191 3

2. Bakgrund

Ludvika kommun har sedan slutet av 80-talet bedrivit ett aktivt ungdomspolitiskt arbete med fokus på 
att öka ungas delaktighet och inflytande. Kommunen har ett av landets äldsta fungerande 
ungdomsråd. Detta bildades 1989 och har haft en central roll i kommunens ungdomspolitiska arbete. 
Rådet har varit en viktig del i att kommunen satsat offensivt på ungdomsverksamhet som t.ex att 
anställa ungdomskonsulenter, framtagande av ungdomspolitiskt handlingsprogram, ungdomsfond, 
träffpunkter för unga, mötesforum för en sektorsövergripande ungdomspolitik, genomförande av LUPP 
( lokal uppföljning av ungdomspolitiken ) m.m.  
Allt för att utveckla samt ge förutsättningar för en bra och levande ungdomspolitik.
Detta aktiva arbete resulterade i att Ludvika kommun tilldelades utmärkelsen 
Årets Ungdomskommun 1999. 
Utmärkelsen utdelas av Ungdomsstyrelsen och dåvarande Kommunförbundet.
Motivering löd:
” Ludvika är en kommun där den politiska ledningen har tagit initiativ till och ansvar för att realisera 
ungdomars inflytande. I kommunen har gamla föreställningar gett vika för nya. Ludvika har mött och 
stöttat sina ungdomar i såväl med- som motvind.”

3. Nuläge

Ludvika kommun har idag ett sektorsövergripande ungdomspolitiskt arbete där man arbetat fram en 
bra organisation att utgå ifrån. 
Viktiga delar i denna organisation är ungdomsrådet, ungdomstinget och ungdomskommittén.

Ungdomsrådet arrangerar en gång per år ungdomsting. Det är en dag där ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet får träffa kommunens politiker och diskutera kommunen och hur den kan bli bättre för 
ungdomar att bo och leva i. 
Det som kommer upp under denna dag blir underlaget för ungdomsrådets arbete under det år som 
efterföljs.

I ungdomskommittén sitter ungdomar från ungdomsrådet, kommunstyrelsens presidium, 
nämndordföranden, tjänstemän från social och utbildningsförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, 
Västerbergslagens utbildningscentrum, polis, arbetsförmedling m.fl.
De sammanträder 4ggr/år och diskuterar frågor som är aktuella och berör ungdomar.
Denna kommitté inrättades i samband med att det ungdomspolitiska handlingsprogrammet antogs 
1996. Syftet är att få en sektorsövergripande och levande ungdomspolitik.
Ungdomskommittén har även till uppgift att det ungdomspolitiska programmet efterföljs och 
revideras regelbundet.

Ludvika kommun genomför även periodiskt, sedan 2005, LUPP. LUPP står för Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken och är en stor elektronisk enkät som består av nästan 200 frågor om inflytande och 
lokal demokrati, skola, fritid, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkäten är ett värdefullt verktyg för att 
utveckla kommunens ungdomspolitik samt skaffa oss kunskap om hur ungdomar har det och vad de 
tycker är viktigt. Med hjälp av kunskaperna från undersökningen kan mätbara mål sättas upp.

När Ludvika kommuns ungdomspolitiska program antogs 1996 fanns det ej något nationellt 
ungdomspolitisktprogram. Detta kom 1998. Regeringens program utvärderades och reviderades 2004. 
Makt att bestämma - rätt till välfärd heter regeringens nya ungdomspolitiska program.
De två övergripande målen är:
 ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd
 ungdomar skall ha verklig tillgång till makt
Med verklig tillgång till välfärd menar regeringen att alla ungdomar ska ha möjlighet till en god 
materiell, kulturell och social levnadsstandard.
Med verklig tillgång till makt menar regeringen att ungdomar ska ha möjlighet att påverka såväl 
samhällsutvecklingen i stort som sina egna liv och sin närmiljö.
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4. Framtid

Regeringens ungdomspolitik ligger till grund för Ludvikas kommunala ungdomspolitiska program.
För att ge en samlad bild av ungdomars levnadsvillkor har Ludvika kommuns ungdomspolitiska 
program delats in i de fem huvudområden som fastställts av Sveriges riksdag; lärande och personlig 
utveckling, hälsa och utsatthet, inflytande och representation, egen försörjning samt kultur & fritid. 
Detta ungdomspolitiska program har konkreta handlingsplaner för respektive huvudområde. 

Ludvika kommuns ungdomspolitik måste steg för steg utvecklas och anpassas för att hänga med när 
ungdomars villkor hela tiden förändas. Det är tid att se över organisationen samt formerna för hur killar 
och tjejer ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling. Inriktningen för ungdomspolitiken
måste vara modern och aktuell för att passa just den ungdomsgeneration som finns idag i Ludvika 
kommun. En ungdomspolitik som ungdomarna naturligtvis är med och skapar.

Ludvika kommuns ungdomspolitiska organisation bygger på tre delar:

    Ungdomskommittén

    Ungdomsrådet                                                              Ungdomstinget/Ungdomens Frågestund

Dessa delar i triangeln är beroende av varandra och en förutsättning för att det ungdomspolitiska 
arbetet ska fungera.

För att främja diskussioner kring hur kommunen ska utveckla sitt arbete kring dessa frågor samt 
effektivisera ungdomskommitténs arbete och uppgiften att strategiskt diskutera och utveckla 
kommunens ungdomspolitik får ungdomskommittén en ny sammansättning. Den nya kommittén är 
sammansatt av politiker och ungdomar med administrativt stöd från ungdomskonsulent. 
Ungdomskommittén kallar in sakkunniga utifrån vilka punkter som finns på dagordningen. Ordförande 
är kommunstyrelsens ordförande. 

Ungdomstinget är en dag där ungdomar och politiker diskuterar frågor om Ludvika kommun ur 
ungdomarnas synvinkel. För att utveckla tinget till att vara ett bättre utvecklings- och diskussionsforum 
för kommunens ungdomspolitik minskas antalet deltagande elever på tinget. Detta för att göra mer 
fördjupande diskussioner än vad som tidigare åstadkommits.
Ett komplement till ungdomstinget utgör ungdomens frågestund. Vid detta forum har ungdomarna 
möjlighet att ställa sakfrågor till politikerna.
Ungdomstinget = långsiktiga ungdomspolitiska diskussioner mellan ungdomar och politiker
Ungdomens frågestund  = ungdomarnas sakfrågor till politikerna

Ungdomsrådet ansvarar för att tillsammans med ungdomskonsulent organisera ungdomsting och 
ungdomens frågestund.
Ungdomsrådet rekryterar nya representanter huvudsakligen från högstadieåldern.
För att behålla engagemanget även under samt efter gymnasieåldern inför ungdomsrådet en trappa 
med fyra steg för uppdraget som ungdomsrådsrepresentant.
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Ungdomsrådets ansvarstrappa

5. Den egna organisationen

Schematisk skiss

KOMMUN
STYRELSEN

UNGDOMS-
KOMMITTÉN

UNGDOMS-
RÅDET

UNGDOMS
TING

Kultur & Fritid
Ordförande

Social & Utbildning
Ordförande 

Västerbergslagens
Utbildningscentrum

Ordförande

Kommunstyrelsens
presidium

Ungdomsrådet

Ungdomskonsulent

UNGDOMENS 
FRÅGESTUND

Steg1
* gått med i rådet
* varit med på stormöte

Steg2
* deltar i arbetsgrupp
* deltar på stormöten
* medverkat på grundutbildning

Steg3
* valbar till sekreterare 
* deltar i arbetsgrupper
* ansvarig för arbetsgrupp 
* representera ungdomsrådet i offentliga sammanhang
* skriva remisser och motioner

Steg4
* valbar till ordförande
*  informatör till andra kommuner
* genomföra ungdomsutbyte
* fungera som ”minilots”
* ansvarig ledare vi medverkan på konferenser/träffar m.m. där steg 1-3 deltar
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6. Mål 1 Inflytande och representation

Övergripande mål
Ludvika Kommuns ungdomar ska ges möjlighet till inflytande över och ansvar för vår kommuns 
samhällsplanering, skola och kommunala mötesplatser för ungdomar.

Ungdomars möjlighet till inflytande och representation är en viktig aspekt för tillgången till verklig 
välfärd och makt. Möjligheten att kunna göra sin röst hörd påverkar både individens syn på den egna 
välfärden och tillgången till välfärd.

Ludvika kommun har sedan slutet av 80-talet en levande ungdomspolitik.
De tre viktiga faktorerna som ger oss framgång i detta arbete är ungdomskommittén, ungdomsrådet 
och ungdomstinget/ungdomens frågestund.

Ungdomsrådets absolut viktigaste verksamhet består av att offensivt bevaka ungdomars intressen och 
föra fram ungdomarnas idéer till beslutsfattarna. 
Detta görs bland annat genom de årliga forumen; ungdomsting och ungdomens frågestund, vilka 
ungdomsrådet arrangerar. Det  som kommer fram  under dessa forum  är sedan underlaget för 
ungdomsrådets arbete det kommande året. 
Frågorna tas upp och diskuteras vidare i ungdomskommittén.
Ungdomskommittén är direkt underställd kommunstyrelsen.
Elevråden utgör en viktig samarbetspart för ungdomsrådet.

Utöver detta kommunövergripande arbete verkar Ludvika kommun för ökat elevinflytande samt att all 
ungdomsinriktad verksamhet ska genomsyras av ungdomsinflytande dvs mötesplatser som t.ex 
ungdomens hus, skateboardbanan, fritidsgårdarna m.fl.

Lägesbeskrivning
LUPP 2005 redovisar att fler tjejer än killar är engagerade och vill vara med och påverka både i skolan 
och när det gäller kommunen och samhället i stort. Störst samhällsengagemang finns hos tjejer på 
gymnasiet. I den gruppen finns flest som personligen vill träffa och påverka beslutsfattare i 
kommunen. Knappt några tjejer eller killar arbetar partipolitiskt, utan man försöker påverka samhället 
på andra sätt.

7. Mål 2 Lärande och personlig utveckling

Övergripande mål
Ludvika kommuns barn och ungdomar ska ges en god och likvärdig start i livet. Kunskap ger 
självförtroende, makt och frihet att göra sina egna livsval.

Att utvecklas som människa och skaffa sig nya kunskaper är en viktig aspekt av välfärden. Alla 
ungdomar ska därför ha goda möjligheter till lärande och personlig utveckling. Kunskap är också en 
förutsättning för att kunna utöva inflytande och utgör därmed ett viktigt instrument för att förverkliga 
målet om att ungdomar ska ha tillgång till makt.

Samhället behöver fler människor som utvecklar sin initiativförmåga, handlingskraft, kreativitet och 
självtillit, sitt entreprenörskap och sin problemlösningsförmåga liksom sin förmåga att samarbeta i 
grupp. Allt detta är viktiga grundstenar för individens personliga utveckling och för 
samhällsutvecklingen. Dessa egenskaper är inte bara viktiga att ha som egenföretagare, utan också 
som samhällsmedborgare, i arbetet, i organisationen och på fritiden. Såväl skola som föreningsliv är 
viktiga arenor där ungdomar kan utveckla dessa färdigheter.

Lärande sker inte bara inom det formella utbildningssystemet. Vi utvecklas och skaffar oss kunskap 
och information inom folkbildningen, i arbete och föreningsliv, i hemmet och genom massmedierna. 
Med andra ord, i social samvaro med andra människor. 
Föreningslivet utgör en särskilt viktig arena för lärande och utveckling för ungdomar, inte minst när det 
gäller kunskaper om och förmåga till demokratisk delaktighet. Alla ungdomar ska ha goda möjligheter 
att utvecklas i demokartiska folkrörelser och i den fria folkbildningen.
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De krav som samhället ställer på skolans sätt att fungera finns formulerade i olika styrdokument. 
Grundläggande nationella mål anges i skollagen. I läroplanen för de olika skolformerna finns mål och 
riktlinjer för utbildningen. På lokal nivå formuleras social- och utbildningsnämndens och 
Västerbergslagens utbildningscentrums mål i skolplaner som antas av kommunfullmäktige.

Skollagen, läroplanen och kommunens skolplaner slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 

För att skolan ska vara demokratisk är det nödvändigt att eleverna själva får delta i en demokratisk 
process och utöva medinflytande i det vardagliga skolarbetet - inte minst för att lära sig att 
medinflytande förutsätter medansvar och att lära sig ta konsekvenserna av sina beslut.
I klassråd och elevråd avhandlas oftast ganska okontroversiella frågor, t ex om den yttre miljön. Bägge 
bör kunna vara forum för en dialog med högre grad av medinflytande.
Att träna barn och ungdomar i demokrati är inget självändamål - det handlar om att fostra människor 
med självtillit och att motverka alienation, hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet.
Det handlar om att skapa resurser för delaktighet i samhällets gestaltning och omgestaltning, vilket 
förutsätter att bli medveten om sin egen position i förhållande till hur makt och inflytande är fördelade 
och utövade, både i det sociala system som man själv är del av och i samhället i stort.
Att stimulera ungdomar till ökad självaktivitet utesluter inte alls en aktiv vuxenmedverkan. Tvärtom 
kräver det en engagerad lyhördhet för att kunna skapa de rätta stödjande strukturerna.

Lägesbeskrivning
Enligt LUPP är de allra flesta av Ludvikas skolungdomar rätt nöjda med sin skola. De tycker att 
stämningen är positiv, att miljön är bra och att lärare och elever bemöter varandra med respekt. 
Samtidigt finns klara problem med otrygghet och mobbning - oftare på högstadiet än på gymnasiet och 
det är fler tjejer än killar som drabbas.
Bland eleverna finns en utbredd vilja att vara med och påverka i skolan. Störst är intresset i frågor som 
hur man arbetar och vad man ska lära sig. Även om nästan hälften av eleverna tycker att de får 
påverka en hel del, så vill lika många ha mer att säga till om.

8. Mål 3 Egen försörjning

Övergripande mål
Ludvika kommuns ungdomar ska erbjudas lika förutsättningar kring fortsatt utbildning eller arbete.

Ungdomars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden är en central fråga. Ungdomars tillgång till 
välfärd och utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för ungdomars möjligheter att få arbete.

De tillfällen till arbete som tidigare fanns för ungdomar med enbart grundskoleutbildning eller 
ofullständig utbildning har idag nästan helt försvunnit. I dagens samhälle är fullföljd 
gymnasieutbildning det som oftast krävs för att få en anställning. Ungdomar som inte fullföljt 
gymnasieutbildning utgör en grupp som har särskilt svårt att få ett arbete och därmed försörja sig 
själva. 

Att gå från att vara ung till vuxen är en process i flera steg – det handlar bland annat om att avsluta sin 
utbildning, få ett arbete och en egen bostad. Etableringen på arbetsmarknaden och etableringen i 
vuxenvärlden är i stora delar synonyma, att bli självförsörjande är ett av de viktigaste stegen.

1 juli 2005 kom den nya lagen angående kommunernas uppföljningsansvar. En hemkommun skall 
löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som ej fullgjort sin skolplikt men som 
inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella lösningar ( 1kap. 18 § 
skollagen ). 

Ungdomarnas individuella behov och önskemål ska vara vägledande för kommunens insatser, som i 
första hand syftar till att stimulera ungdomarna till fortsatta studier. Insatserna ska bland annat ske i 
form av kombinerade väglednings- och yrkespraktikprogram, med inslag av studier eller kortare kurser 
som relateras till aktuell yrkespraktik och som i förlängningen understödjer deltagarnas framtida 
studie- och yrkesval. Aktiviteterna ska ha en tydlig och medveten genusorientering, dvs anpassas till 
båda könens behov och förutsättningar. Men insatserna ska även utgå ifrån att det finns behov av att 
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bryta traditionella könsrollsmönster och istället öppna upp för otraditionella studie- och yrkesval bland 
ungdomarna. Insatserna ska ske i nära samarbete med social- och utbildningsförvaltning, 
Västerbergslagen utbildningscentrum, Arbetsförmedling och övriga intressenter. 

Ludvika kommun ska i sig profilera sig som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder intressanta och 
meningsfulla arbeten. I samarbete med studie- och yrkesvägledare ska kommunen öka kontaktytorna 
mot grund- och gymnasieskolan för att informera eleverna om de yrkesvalsmöjligheter som finns inom 
den kommunala sektorn. Särskild vikt ska läggas vid information om prao- och praktikmöjligheter inom 
kommunens olika förvaltningar. 

För ungdomar i gymnasieåldern ska feriearbeten kunna erbjudas inom kommunens egna 
verksamheter, t ex äldreomsorgens ”Solstrålar”. Genom ökat samarbete med privata arbetsgivare och 
föreningar i kommunen, ska ungdomar erbjudas flera möjligheter till meningsfulla feriearbeten.

Lägesbeskrivning
Enligt LUPP är två av tre ungdomar i Ludvika mer eller mindre optimistiska om sin egen framtid. Var 
sjätte är pessimistisk. Även om alltså flertalet av Ludvikas gymnasieungdomar ser ljust på sin framtid, 
så är andelen med optimistisk grundsyn lika stor som bland gymnasieelever i landet som helhet.
De allra flesta av Ludvikas ungdomar - fler tjejer än killar - räknar med att flytta ifrån Ludvika i 
framtiden och då helst utomlands eller till en svensk storstad.

9. Mål 4 Hälsa och utsatthet

Övergripande mål
Ludvika kommuns ungdomar ska ges lika förutsättningar till trygga och säkra levnadsvillkor. 

Både den faktiska och den upplevda hälsan påverkar i hög grad en persons liv, liksom hans/hennes 
perspektiv på samhället och möjligheten till delaktighet. Många ungdomar mår bra, men som grupp är 
de mer utsatta än äldre. Huvudområdet omfattar såväl fysisk som psykisk hälsa samt utsatthet i olika 
former.
En bra skol- och arbetsmiljö, innehållsrik fritid och goda relationer till andra människor, som familj och 
vänner är av stor betydelse för hälsan.

Levnadsvanor, som rökning, alkohol och narkotika har betydelse för hälsan både här och nu och i ett 
längre perspektiv.

Samhället har en viktig uppgift i att skapa miljöer som människor trivs i utan att känna obehag. Det 
brottsförebyggande och trygghets främjande arbetet bör omfatta samtliga politikområden för att 
förebygga brott och kriminalitet, delaktighet och sociala nätverk är trygghetsskapande.

Lägesbeskrivning
Den fysiska hälsan är över lag god i Ludvika kommun såväl som i övriga Sverige bland ungdomar och 
vuxna.
Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär såsom stress, ängslan, oro, ångest, sömnproblem och 
huvudvärk ökar i oroande omfattning bland ungdomar, inte minst hos flickor och unga kvinnor.
Enligt LUPP 2005 dricker var tredje på högstadiet och fyra av fem i gymnasieålder alkohol någon gång 
i månaden eller oftare. Med denna vida definition fångas alltså allt från de som dricker någon gång då 
och då till verkliga storkonsumenter.
Var tionde högstadieelev och nästan var tredje på gymnasiet dricker alkohol varje vecka.
I Ludvika är ungdomarnas drickande mer utbrett än i Sverige som helhet.
Ungefär hälften av alla ungdomar i Ludvika blir åtminstone ibland bjudna på alkohol av sina föräldrar 
hemma vid middagsbordet. Det är i första hand tjejer som får alkohol av sina föräldrar på det sättet.
Ungdomars politiska prioriteringar på såväl högstadiet som gymnasiet visar att både killar och tjejer 
sätter tillgång till sjukvård och arbete mot kriminalitet som de två viktigaste områdena för kommunen 
att satsa resurser på.
Detta ger en god fingervisning av att samhället idag upplevs som otryggt och att ungdomarna aktivt 
deltar med stort engagemang i de viktigaste samhällsfrågorna.
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10. Mål 5 Kultur och Fritid

Övergripande mål
Ludvika kommuns ungdomar ska ges möjlighet att såväl delta som att skapa kultur- och 
fritidsaktiviteter på egna villkor.

Unga är stora konsumenter av kultur och fritid. Fritiden har blivit allt viktigare i människors liv, bland 
annat med anledning av att etableringen som vuxen har förflyttats upp i åldrarna.
Ungdomspolitiken på huvudområdet kultur och fritid utgår från en vilja att skapa goda möjligheter för 
alla ungdomar att såväl delta i som skapa kultur- och fritidsaktiviteter på egna villkor.
Både kultur och fritid är viktiga för ungdomars personliga välmående och utveckling. Fritiden ger 
tillfällen för ungdomar att träffa likasinnade och uppleva gemenskap och pröva olika aktiviteter för att 
se vad man passar till och vad man inte passar till. Kulturen och fritiden är därför centrala delar i 
ungdomars utveckling av en egen identitet. Men det är inte bara ungdomarnas psykiska hälsa som är 
viktig. Många fritidssysselsättningar är positiva för de bidrar till en god fysisk hälsa.
En annan orsak till att kultur och fritid ses som viktig är att de kan vara en möjlighet för unga att hitta 
en plats i samhället. Bland annat genom att delta i föreningslivet kan ungdomar se hur samhället 
fungerar, uppleva att de kan påverka, träna på att uttrycka sina åsikter och därmed slussas in i en 
större gemenskap.
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för ungdomars sociala relationer, deras personliga välbefinnande
och identitetsutveckling. Därför är det angeläget att unga ges möjlighet att delta i kultur- och 
fritidsaktiviteter men också att de själva får vara med och skapa dem. Fritiden ger många ungdomar 
möjlighet att hitta en plats i tillvaron där de får träna en mängd sociala färdigheter.

I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 06 – en analys av ungas kultur och fritid framgår att kommuner i 
större utsträckning än tidigare vågar släppa in ungdomarna mycket mer. Kommunerna törs i större 
utsträckning släppa på gamla organisationsgränser och släpper in nya idéer. Fritidsarenor där 
ungdomarna själva har fått varit med och utformat och varit delaktiga i är framgångsrika och positiva.
Kommunerna har gått mer från att driva fritidsverksamhet för ungdomar i förebyggande syfte till att 
driva verksamheterna i främjande syfte, ”satsa på det friska” och att detta synsätt ska dra de utsatta till 
verksamheterna.

Ludvika kommuns Kultur och fritidsnämnd har under många år arbetat med att skapa förutsättningar 
för ungdomar att driva samt utveckla egna fritidsverksamheter. Bland annat har ungdomsrådet skapat 
en fond som de delar ut medel ur till ungdomsinitierade projekt. Ungdomshuset Haffas, musikhuset 
Kåken och skateboardbanan är tre andra tydliga exempel på hur ungdomarna med stöd och hjälp 
skapat samt driver träffpunkter. Drogfria discon ( Rock mot rus ) arrangeras kontinuerligt.
I Ludvika kommun finns ett mycket rikt föreningsliv. Det finns ca 370st olika föreningar. 
År 2000 blev Ludvika kommun certifierade till En säker och trygg kommun av WHO, Folkhälsoinstitutet 
och Karolinska institutet. Ludvika var då den 13:e kommun i Sverige.
I linje med detta arbetar Kultur och fritidsförvaltningen med säker och trygg förening. Målsättningen är 
att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet.
Utöver detta rika föreningsliv finns ett aktivt folkbildningsarbete i samverkan med studieförbunden.

Ludvika kommun har 5 kommunalt drivna fritidsgårdar, politiskt underställda Social och 
utbildningsnämnden. Fritidsgårdarnas övergripande målsättning är att ungdomar ska ges ökat 
inflytande, delaktighet och ansvar över verksamheten.

Lägesbeskrivning
Enligt Lupp 2005 anser 37% av kommunens högstadietjejer att det finns för lite/ingenting att göra på 
sin fritid. 22% av kommunens högstadiekillar anser att det finns för lite/ingenting att göra på sin fritid.
Enligt Lupp 2005 anser hälften av kommunens gymnasietjejer att de har för lite/ingenting att göra på 
sin fritid. 40% av kommunens gymnasiekillar tycker att det finns för lite/ingenting att göra på sin fritid.
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11. Utvärdering

Ungdomskommittén ansvarar för att detta program utvärderas och revideras vart fjärde år. 

Konkreta delmål med handlingsplaner ska tas fram för de övergripande målen.
Dessa handlingsplaner löper under en treårsperiod, men utvärderas och revideras årligen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2019-10-08 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 111  Dnr 2019/132 

 

Remiss inför antagande av barn- och ungdomspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på barn- och ungdomspolicy 
daterad 28 augusti 2019 på remiss till samtliga kommunala nämnder och 
helägda bolag. Remisstiden är tre månader. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa 
frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns 
och ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn 
och ungas möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 september 2019. 

______ 
 
Beslut inklusive förslag till barn- och ungdomspolicy skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag i Ludvika kommun 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-12-11

Social- och utbildningsnämnden

§ 165 Dnr 2019/520 – 10 

Yttrande över remissen Barn- och ungdomspolicy

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden föreslår följande ändring under punkten 

2.2 i policyn:  ”Grunden till detta sätts redan i förskolan, där barn alltefter 
förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. I 
skolan ska samtliga elever omfattas av de demokratiska principerna att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha infly-
tande över utbildningen. Elevråden är en del i arbetet, både som en instans 
för att lära sig demokratins grundprinciper och en instans för att påverka 
skolmiljön.”

2. Social- och utbildningsnämnden föreslår att första stycket under policyns 
punkt 1 får följande lydelse: ”Det är viktigt att barn och unga får och kan 
lyfta fram sina tankar och synpunkter liksom att de blir lyssnade på, tagna 
på allvar och tillmäts betydelse.”

3. I övrigt antar social- och utbildningsnämnden förvaltningens förslag till ytt-
rande.

Fredrik Trygg (SD) och Mattias Kron Eriksson (SD) reserverar sig mot att inte 
andra stycket i policyns punkt 1 stryks enligt Fredrik Tryggs förslag.

Mikaela Nordling (M) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och ung-
domspolicy, daterad den 28 augusti 2019. På kommunstyrelsen arbetsutskott 
den 8 oktober 2019 beslutades att policyn, som är ett kommunövergripande 
dokument, skulle  översändas för yttrande till samtliga nämnder och helägda 
bolag. Remisstiden är tre månader. Av policyn framgår det att arbete i kommu-
nen med dessa frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för 
att stärka barns och ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områ-
den.

1222



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande med följande änd-
ring under punkten 2.2 i policyn:  ”Grunden till detta sätts redan i förskolan, 
där barn alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. I skolan ska samtliga elever omfattas av de demokratiska principerna 
att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha infly-
tande över utbildningen. Elevråden är en del i arbetet, både som en instans för 
att lära sig demokratins grundprinciper och en instans för att påverka skolmil-
jön.”

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 november 2019, § 95 med 
följande tilläggsförslag:
Första stycket under policyns punkt 1 får följande lydelse: ”Det är viktigt att 
barn och unga får och kan lyfta fram sina tankar och synpunkter liksom att de 
blir lyssnade på, tagna på allvar och tillmäts betydelse.”

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 27 november 2019, § 95.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 november 2019.

Behandling
Fredrik Trygg (SD) föreslår att andra stycket under policyns punkt 1 stryks.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Tryggs förslag 
och finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen, inklusive handlingar
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2019-11-27

Diarienummer
SUN  2019/520 - 10

Kansli
Barbro Nystedt Forsberg, 
barbro.nystedt@ludvika.se 

Ert datum Er referens

Social- och utbildningsnämnd

Social- och utbildningsnämndens yttrande inför 
antagande av barn- och ungdomspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande med följande  
ändring under punkten 2.2 i policyn:  ”Grunden till detta sätts redan i förskolan, 
där barn alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. I skolan ska samtliga elever omfattas av de demokratiska principerna 
att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha 
inflytande över utbildningen. Elevråden är en del i arbetet, både som en instans 
för att lära sig demokratins grundprinciper och en instans för att påverka 
skolmiljön”.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy, daterad 2019-08-28. På kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-
10-08 beslutades att policyn, som är ett kommunövergripande dokument, skulle  
översändas för yttrande till samtliga nämnder och helägda bolag. Remisstiden är 
tre månader. Av policyn framgår det att arbete i kommunen med dessa frågor 
ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och 
ungas rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument ska en policy ange kommunens
förhållningssätt till något och vilka principer som gäller. Den ska vara
övergripande och ha ett långsiktigt perspektiv. Den ska inte innehålla konkreta
mål eller aktiviteter.
Policyn avser barn och unga mellan 0-18 år, för vilka barnkonventionen och
den nationella barnpolitiken gäller, och ungdomar mellan 13-25 år som
omfattas av den nationella ungdomspolitiken.
Barn- och ungdomspolicyn betonar att barn- och ungdomsfrågor berör alla
nämnders verksamhet och varje nämnd och förvaltning i kommunen har ett
eget ansvar för arbetet med barn och unga. Arbetet i kommunen med dessa
frågor ska präglas av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns
och ungas rättigheter.
Några områden pekas i policyn ut som centrala. Barn och unga ska känna till
sina rättigheter, de ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem, de ska
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Ludvika kommun
Datum
2019-11-27

Diarienummer
SUN 2019/520 - 10

Sida
2(3)

få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang och de ska känna sig
trygga. Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på arbetsmarknaden
och ge barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet.
Kommunstyrelsens förvaltning har i arbetet med policyn utgått från
barnkonventionen som Sverige ratificerade 1990 och som blir svensk lag 1
januari 2020. De fyra grundprinciperna i konventionen är artikel 2, 3, 6 och 12.
Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får
diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land
som har ratificerat den. Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i
första hand ska beaktas vad som bedöms vara barns bästa. Vad som är barnets
bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt
och erfarenhet. Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och
utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om
den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 lyfter fram
barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets
ålder och mognad.

Kommunstyrelsens förvaltning har i framtagandet av dokumentet samverkat 
med andra inbjudna instanser och förvaltningar, som fått lämna synpunkter på 
förslaget till policy. Social- och utbildningsförvaltningen har haft tjänsteman 
med i arbetsgruppen och då lämnat synpunkter.

Förvaltningen skulle vilja ha en annan formulering i stycket nedan och de 
meningar som är understrukna som bättre överensstämmer med 
verksamheternas respektive läroplaner. 

Utdrag ur policyn: 
”2.2 Barn och unga ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem.
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
demokratin. I Ludvika kommun ska barn och unga beredas möjlighet att uttrycka sina 
åsikter och lyssnas på i frågor som berör dem. Grunden till detta sätts redan i förskolan, där 
barn i mån av möjlighet ska få vara med och påverka verksamheten. I skolan är elevråden 
centrala, både som en instans för att lära sig demokratins grundprinciper och en instans för 
att påverka skolmiljön”.

Utdrag ut Läroplan för förskolan: 
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan”.
Utdrag ur Läroplan för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmen: 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
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mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen”.

Förvaltningens förslag till ny formulering: 
Grunden till detta sätts redan i förskolan, där barn alltefter förmåga får ta 
ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. I skolan ska samtliga 
elever omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 
och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha inflytande över utbildningen. 
Elevråden är en del i arbetet, både som en instans för att lära sig demokratins 
grundprinciper och en instans för att påverka skolmiljön.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser som kan bedömas i nuläget.

Förvaltningschefens namn
Förvaltningschefens titel

Barbro Nystedt Forsberg
Förvaltningschef

Bilagor
1. [Skriv text här]

Beslut skickas till
[Skriv text här]
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-01-28 
 
  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2019/113 

 

Yttrande över barn- och ungdomspolicy 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barn och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till kultur- och fritidsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Berörda 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång varit 
delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill upplysa om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 så ingår avsatta 
resurser och medel för att utbilda kommunens handläggare på alla förvaltningar 
i Barnkonventionen och vad det innebär för nya krav i handläggning och 
arbetssätt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 4. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 
2020. 

3. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 
september 2019. 

4. Förslag till barn- och ungdomspolicy daterad 28 augusti 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kansli/kultur/ungdom 
Ungdomskonsulent 
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 
2020-01-07 

Diarienummer 
KFN  2019/113  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Gullbro, 0240-861 54 
goran.gullbro@ludvika.se  

Ert datum 
2019-09-12 

Er referens 
KS 2019/132  

 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Yttrande. Barn och ungdomspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till kultur- och fritidsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 
2016-2024. 

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga: 

- En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas 
kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska 
förbättras) 

- En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska 
öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska 
öka/fler unga ska jobba, studera eller ha annan sysselsättning) 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens 
ungdomspolitiska strategi. Därför har ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy tagits fram. 

Tanken är att policyn ska följas upp av en riktlinje. Inför beslutet om 
antagandet kommer kommunstyrelsens förvaltning att föreslå 
kommunstyrelsen att policyn följs upp av en övergripande riktlinje där det 
fastställs vem, vad, när och hur saker ska göras och om, när och hur detta 
ska följas upp. 
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Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Berörda 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång 
varit delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill upplysa om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 så ingår avsatta 
resurser och medel för att utbilda kommunens handläggare på alla förvaltningar 
i barnkonventionen och vad det innebär för nya krav i handläggning och 
arbetssätt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Göran Gullbro 
Verksamhetschef kultur och ungdom 

Bilagor 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 

september 2019 
2. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Ungdomskonsulent 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-01-29 
 
  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 2  Dnr 2020/21 

 

Yttrande över remiss för antagande av barn- och 
ungdomspolicy 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 
2016-2024. 

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga: 

- En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas 
kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska 
förbättras) 

- En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska 
öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska 
öka/fler unga ska jobba, studera eller ha annan sysselsättning) 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens 
ungdomspolitiska strategi. Därför har ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy tagits fram. 

Tanken är att policyn ska följas upp av en riktlinje. Inför beslutet om 
antagandet kommer kommunstyrelsens förvaltning att föreslå 
kommunstyrelsen att policyn följs upp av en övergripande riktlinje där det 
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fastställs vem, vad, när och hur saker ska göras och om, när och hur detta 
ska följas upp. 

Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden. Berörda 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång 
varit delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill påminna om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020 och därmed vikten 
att tjänstepersoner i kommunens organisation har kunskap om den nya lagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 

januari 2020. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 12 
september 2019. 

3. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 5. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Akten
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Datum 
2020-01-07 

Diarienummer 
SBN  2020/21  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Gullbro, 0240-861 54 
goran.gullbro@ludvika.se  

Ert datum 
2019-09-12 

Er referens 
KS 2019/132  

 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande över remiss för antagande av barn- och 
ungdomspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 
2016-2024. 

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga: 

- En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas 
kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska 
förbättras) 

- En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska 
öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska 
öka/fler unga ska jobba, studera eller ha annan sysselsättning) 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens 
ungdomspolitiska strategi. Därför har ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy tagits fram. 

Tanken är att policyn ska följas upp av en riktlinje. Inför beslutet om 
antagandet kommer kommunstyrelsens förvaltning att föreslå 
kommunstyrelsen att policyn följs upp av en övergripande riktlinje där det 
fastställs vem, vad, när och hur saker ska göras och om, när och hur detta 
ska följas upp. 
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Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden. Berörda 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång 
varit delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill påminna om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020 och därmed vikten 
att tjänstepersoner i kommunens organisation har kunskap om den nya lagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Göran Gullbro 
Kanslichef 

Bilagor 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 

september 2019 
2. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-02-26 
 
  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2019/398 

 

Svar - Remiss antagande av barn- och ungdomspolicy  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 5 december 2019, som yttrande på remissen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy, daterad 2019-08-28.  
Policyn avser alla barn och unga oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Barn och unga mellan 0-18 år omfattas av 
barnkonventionen och den nationella barnpolitiken och ungdomar mellan 13-
25 år som omfattas av den nationella ungdomspolitiken.  

Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa frågor ska präglas av 
samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas rättigheter. 
Några områden pekas i policyn ut som centrala. Barn och unga ska känna till 
sina rättigheter, de ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem, de ska 
få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang och de ska känna sig 
trygga. Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på arbetsmarknaden 
och ge barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet. 

I samband med möte 2019-08-28 som kommunstyrelsen förvaltning bjudit in 
till gavs möjlighet att inkomma med synpunkter såväl muntligt som skriftligt. 
Representant från vård- och omsorgsförvaltningen deltog och lämnade 
muntliga synpunkter vilka har beaktats i framtagna policyn. Övriga 
förvaltningar eller verksamheter som inkommit med muntliga eller skriftliga 
synpunkter är, samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsområde kultur och 
ungdom, verksamhetsområde fritid och idrott, folkhälsostrateg samt social- och 
utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-12 § 6. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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YTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-05 

 
       

  
 

 
Diarienummer 
VON 2019/398 

 
  

 

Antagande av barn- och ungdomspolicy 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 5 december 2019, som yttrande på remissen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy, daterad 2019-08-28.  
Policyn avser alla barn och unga oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Barn och unga mellan 0-18 år omfattas av 
barnkonventionen och den nationella barnpolitiken och ungdomar mellan 13-
25 år som omfattas av den nationella ungdomspolitiken.  

Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa frågor ska präglas av 
samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas rättigheter. 
Några områden pekas i policyn ut som centrala. Barn och unga ska känna till 
sina rättigheter, de ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem, de ska 
få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang och de ska känna sig 
trygga. Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på arbetsmarknaden 
och ge barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet. 

I samband med möte 2019-08-28 som kommunstyrelsen förvaltning bjudit in 
till gavs möjlighet att inkomma med synpunkter såväl muntligt som skriftligt. 
Representant från vård- och omsorgsförvaltningen deltog och lämnade 
muntliga synpunkter vilka har beaktats i framtagna policyn. Övriga 
förvaltningar eller verksamheter som inkommit med muntliga eller skriftliga 
synpunkter är, samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsområde kultur och 
ungdom, verksamhetsområde fritid och idrott, folkhälsostrateg samt social- och 
utbildningsförvaltningen.  

Eva Björsland 
Förvaltningschef VoO 

Elisabeth Karlsson 
Bitr Områdeschef 

 
 
Bilagor 
Remiss inför barn- och ungdomspolicy, daterad 12 september 2019  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-14 
Diarienummer 

KS  2020/168  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Laila Dufström, 
laila.dufstrom@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning av avtalssamverkan 2019  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar och godkänner rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningarna i Ludvika respektive Smedjebackens kommun 
har genom avtalssamverkan säkerställt tillgång till kompetens år 2019 inom 
specialistfunktionerna arkivarie, dataskyddsombud och samordnare för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Då avtalssamverkan omfattas 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har förvaltningarna gemensamt gjort en 
uppföljning av respektive samverkansavtal för att uppfylla kommunstyrelsens 
ansvar. 

Arkivarie och samordnare mot våldbejakande extremism säljs till Smedjebacken 
från Ludvika kommun. Dataskyddsombud säljs till Ludvika från Smedjebackens 
kommun. Omfattningen av tjänsteköp varierar. Respektive befattningshavare 
har sin arbetsledning från hemkommunen och tjänsteköpet bygger på 
självkostnadsprincipen. Respektive kommun har i styrdokument delegerat 
ansvar och befogenheter till befattningshavarna där så har krävts.  

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där kommunernas 
kontaktpersoner och aktuell befattningshavare bland annat gjort en genomgång 
av planerade och genomförda aktiviteter. 

Efter årets slut har en enkel mall för återrapportering av uppdragen lämnats till 
respektive befattningshavare, som i punktform har fått kommentera uppdraget i 
stort.  

Bedömningen från förvaltningsorganisationen är att samtliga avtal fyllt sin 
funktion under 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Laila Dufström 
Stöd- och styrningschef 
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Bilagor 
Avtalsuppföljning DSO 2019 – daterad 2019-02-27  

Beslut skickas till 
Akten 
Smedjebackens kommun 
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Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 
Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken

Dokumenttyp:  Datum: 2020-02-27 
    
Tjänsteställe: Kansli Mottagare:  
Handläggare: Kerstin Söderlund   
E-postadress: kerstin.soderlund@smedjebacken.se   
Telefonnr: 0240-660090   
    
Diarienummer:    

Uppföljning av avtalssamverkan inom dataskydd 2019 
 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion som 
dataskyddsombud. Syftet med samverkan om dataskyddsombud är att kunna upprätthålla 
kompetens inom området i båda kommunerna samt att säkerställa kvaliteten i 
dataskyddsarbetet. 

Åtagande Smedjebackens kommun 
- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Ludvika kommun gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 
- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 
- Rapportera till chef för stöd och styrning i Ludvika kommun om dataskyddsfrågor och 

organisationens brister och utvecklingsbehov minst en gång per år, samt ge förslag på 
åtgärder och utveckling. 

- Tillsammans med sakkunniga inom Ludvika kommun kravställa och arbeta för att 
införa åtgärder för att stärka dataskyddet. 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende 
dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd. 
- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 
- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka 

genomförandet av den. 
- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande 

dataskyddsförordningen. 
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov 

genomföra förhandssamråd. 
  

Åtagande Ludvika kommun 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med dataskyddsombudet 

och Smedjebackens kommun 
- -Utse en kontaktperson hos varje personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen ansvarar för 

kontakterna gentemot dataskyddsombudet och att det praktiska arbetet med dataskydd 
genomförs inom den personuppgiftsansvariges verksamhetsområde 

- Upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Målsättningen är att 
Ludvika kommun ska ha samma metod för personuppgiftsbehandlingar som 
Smedjebackens kommun. 
 

 
Kommentera åtagandena utifrån hur du som dataskyddsombud hanterat uppdraget och hur den 
andra parten levt upp till sin del. 
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Dataskyddsombudets kommentarer. 
(kommentarer i kursiv stil) 
 

Åtagande Smedjebackens kommun 
- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Ludvika kommun gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 
 
Ett dataskyddsombud åläggs genom förordningen att prioritera riskbaserat. 
Verksamhetsår 2019 har på grundval av detta ägnat tid i Ludvika kommun till att stödja 
Social- och Utbildningsnämndens (SoU) verksamheter. Ett fördjupat samarbete med 
dataskyddsadministratörer och verksamhetschefer och specialister inom förskola/skola 
och elevhälsa har lett fram till en fördjupad insikt i GDPR hos dem. Indikatorer på 
ökad förståelse för vad och hur en skolmyndighet bör agera har lett fram till 
åtgärdsarbeten som drivs av verksamheten med stöd av DSO. 
 

- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig dataskyddslagstiftning. 
 
Dataskyddsombudets självständiga ställning och dubbla uppdrag att ge stöd och att 
kontrollera att de personuppgiftsansvariga efterlever lagstiftningen har rönt ökad 
förståelse under 2019. Jag har prioriterat att utbilda och ha dialog med 
verksamheterna framför att övervaka. Jag upplever att jag på så sätt fått ett växande 
förtroende och att man i växande grad kommer till mig för en dialog. 
 

- Rapportera till chef för stöd och styrning i Ludvika kommun om dataskyddsfrågor och 
organisationens brister och utvecklingsbehov minst en gång per år, samt ge förslag på 
åtgärder och utveckling. 
 
En rutin har skapats där DSO träffar chefen för Stöd och styrning för 
månadsavstämning. 

 
- Tillsammans med sakkunniga inom Ludvika kommun kravställa och arbeta för att 

införa åtgärder för att stärka dataskyddet. 
 
Efter att jag bytt kontor från Valla till Stadshuset sommaren 2019 och tillhörighet från 
IT till kanslienheten har jag som DSO kunnat etablera ett dagligt samarbete med de 
olika specialisterna inom Stadshuset, t.ex. säkerhetsavdelningen, registrator, arkivarie, 
chefer och utredare. 

 
 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende 
dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. 
 
När det gäller min egen kompetensutveckling så schemalägger jag löpande tid för detta. 
Dessutom har jag gått fördjupningskurser om GDPR i nationell rätt och Unionsrätt hos 
ackrediterad juristbyrå. Deltagit i regional DSO-samverkan med Dalakommunerna och 
Region Dalarna samt Trafikverket. Inhämtat inspiration från MSB och 
Regeringskansliet genom deltagande i deras nationella informationssäkerhetskonferens 
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september 2019. 
 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd. 
 
Genom nära kontakter med systemförvaltare i de olika förvaltningarna övervakat 
incidentrapportering och gett råd i hur åtgärder bör vidtas. 
 

- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 
 
Inga incidenter av denna art har rapporterats under 2019. 
 

- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning (DPIA) av dataskydd och övervaka 
genomförandet av den. 
 
I min rådgivande roll som DSO har jag initierat förståelse för när DPIA kan behöva 
göras. Ett flertal förstudier har inletts med min hjälp. Jag har tagit fram ett 
skräddarsytt stödmaterial för detta. En målsättning utöver att verksamheterna ska 
kunna efterleva GDPR har varit att göra processen begriplig. Genom att lyssna och ge 
stort utrymme för deltagarna i workshops har frågan avdramatiserats och lett till 
”verkstad”. 
 

- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande 
dataskyddsförordningen. 
 
Dataskyddsombudets omvärldsbevakning tillgodoser jag på ett effektivt sätt genom att 
Ludvika kommun köper licens till Draft-IT Privacy expertstöd inom GDPR. Här 
erhåller jag bevakning på GDPR frågor och vad som EDPB (den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen) rapporterar från medlemsländernas rättsfall om GDPR och 
pågående utveckling av 3:e landsfrågor i EU-domstolen. 
 

- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov 
genomföra förhandssamråd. 
 
Under 2019 har ingen verksamhet i Ludvika kommun kört fast i sitt dataskyddsarbete 
och behövt enligt artikel 36 inhämta tillsynsmyndighetens förhandsråd. 
  

Åtagande Ludvika kommun 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med dataskyddsombudet 

och Smedjebackens kommun. 
 
Ludvika kommun har utsett Laila Dufström (SoS-chef, KSF) till min kontaktperson. 
 

- -Utse en kontaktperson hos varje personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen ansvarar för 
kontakterna gentemot dataskyddsombudet och att det praktiska arbetet med dataskydd 
genomförs inom den personuppgiftsansvariges verksamhetsområde. 
 
Respektive nämnd inom Ludvika kommun har utsett lämpligt antal 
dataskyddsadmnistratörer till mitt stöd. 
 
Här vill jag lyfta fram, enligt hur jag upplevt det, att det varierar från nämnd till 
nämnd vilken grad av förutsättningar som beretts för att dessa tjänstepersoner ska ha 
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utrymme för den här arbetsuppgiften. 
 

- Upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Målsättningen är att 
Ludvika kommun ska ha samma metod för personuppgiftsbehandlingar som 
Smedjebackens kommun. 
 
Våra båda kommuner arbetar olika med hur man hanterar registerförteckningar. 2019 
har jag arbetat stödjande med att verksamheterna hos varje personuppgiftsansvarig 
nämnd ska upprätta korrekta förteckningar. Jag har inte fokuserat på stödsystemen för 
dokumentation. 
 
Jag vill dock skicka med i årsrapporteringen att en registerförteckning dels är en 
allmän handling och ska hållas ordnad enligt TF föreskrifter men också att 
förteckningen bör vara tillgänglig via Intranät så att den som behöver stöd i sitt arbete 
enkelt ska kunna ta del av förteckningen. Förteckningen utgör ett av de basala 
lagkraven i GDPR. Genom att ha en bred tillgång till information om vad man 
behandlar för typ av personuppgifter och i vilka sammanhang är centralt för att ha 
ordning och reda. Genom ökad tillgång och förståelse för förteckningens betydelse får 
verksamheterna förhoppningsvis in synpunkter från medarbetarna och upptäckt av 
behandlingar som finns men inte uppmärksammats i förteckningen. 
 
Min rekommendation som DSO inför 2020 och 2021 är att kommunerna ser över hur 
man kan förbättra hanteringen av registerförteckningar samt rutiner för dess aktualitet. 
 
Under mars 2020 kommer jag att lägga en tjänsteskrivelse till Digitaliseringsgruppen 
(rådet) om anskaffning av nytt registerförteckningssystem.  
 
Till högsta förvaltningsledning vill jag lyfta fram att ansvaret för rutiner och kompetens 
för registerförteckning behöver ägas av informationsägarna. Dataskydds-
administratörerna i förvaltningarna bör i lämpligaste mån ha en samordnande roll i 
detta arbete, dvs. inte åläggas att vara utförare av register 
 
Smedjebacken 2020-02-27 
Christer Granqvist 
Dataskyddsombud 
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Datum 

2020-04-15 
Diarienummer 

KS  2020/178-00  

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

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av obesvarade uppdrag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av obesvarade uppdrag och skickar 
redovisningen till berörda nämnder för kännedom.  

Beskrivning av ärendet 
Vad gäller motioner hänvisar vi till ärendet avseende obesvarade motioner som 
kommer att redovisas KF i juni.  

2017 
Vad Vem När Nytt datum 
2017/139 
Uppdrag att revidera 
handikappolicy, 
riktlinjer och ansvar för 
fysisk tillgänglighet 

VoN Policyn ska vara 
reviderad och klar 
senast tredje 
kvartalet 2019.   

Q1 2021 

2017/217 
Svar på motion 
KS fick i uppdrag at se 
över kommunens 
organisation 

Kommunchef 30 juni 2018 Q1 2021 

2017/321 
Antagande av 
hälsopolitiskt 
program- 
återremittering till 
SBN 2015 

SBN Normalt 3 
månaders tid vid 
återremittering 

Q4 2020 

2017/428 
Bifall av motion- bättre 
synlighet av 
förtroendevalda på 
nätet 

KSF Ingen svarstid satt Q4 2020 

2017/436 
Bottnar i uppdrag 
2016-04-05 § 84 
Medborgardialog 

KSF Ingen svarstid satt  Q4 2020 

2017/583 
Landsbygdsstrategi – 
återremitterad 2019-
03-19 § 77 

SBN Ingen svarstid satt 
– normalt 3 
månader 

Q1 2021 
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2018 
Vad Vem När Nytt datum 
2018/25 
Plan för att ta fram 
värdegrund, 
personalpolicy samt 
mål kopplade till 
personalpolicyn 

KSF Q2 2020 Q2 2021  

2018/331 
Riktlinjer finskt 
förvaltningsområde 

KSF Avvaktar beslut i 
ärendet om översyn 
av finskt 
förvaltningsområde 

 

2018/396 
SBN får i uppdrag att 
göra en helhetsanalys 
av för- och nackdelar 
med att upphäva det 
resterande 
riksvägsreservatet 

SBN Q2 2019 Q1 2021 

2018/415 
Kulturstrategi för 
Ludvika kommun – 
återremiss  
2019-01-22 för 
remittering till 
kommunala nämnder 
och bolag 

KFN Normalt 3 månader Q4 2021 

2018/446 
Nominerings-
processer 

KSF Q4 2018 Q4 2020 

 

2019 
Vad Vem När Nytt datum 
2019/299 
Uppdrag att redovisa vilka 
medlemskap kommunen 
har i föreningar och 
samverkansorgan samt 
bakgrund och 
medlemsavgift 

KSF Q1 2020 Q3 2020 

2019/372 
Riktlinje eller plan för 
aktiviteter, utbildning och 
information för 
kommunen utifrån 
likabehandlingspolicyn 

KSF  Ej tidsatt Q1 2021 

2019/391 
Kommer ifrån KF –och 
inbakat i Avfallsplanen 
och renhållningsordning. 
Ska göras senast 2022.  
Uppdrag att utreda 
källsortering samtliga 
kommunala verksamheter 
– tjänsten beställs av 

KSF  Ej tidsatt 
Senast 2022.  
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WBAB., återkom till 
kommunen 
 
2019/403 
Program för mål och 
riktlinjer för sådana 
kommunala 
angelägenheter som 
utförs av privata utförare 

 
KSF 

  
Q4 2020 

2019/409 
Återrapport bifall av 
motion utevistelsegaranti 
för samtliga brukare på 
vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen 

VoN Q2 2020 Q1 2021 

2019/488 
Bifallen motion  
Översyn av 
kostnadsfördelningen 
inom VBU 

KSF Q2 2020 Q4 2020 

2019/555 
Uppdrag att verkställa 
sammanslagningen av 
arbetsmarknadsenheten 
och framtagande av 
finansieringsmodell 

KSF Inte datumsatt Q4 2020 

 

2020 
Vad Vem När Nytt datum 
2020/66 
AMV tillsyn av det 
systematiska 
arbetsmiljöverket 

KSF Q2 2020 Uppskjutet på 
framtiden 

2020/160 
Redovisning av 
partistöd 

KSF Q2 2020 Q4 2020 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Jessica Hedlund 
Sektionschef 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom  

248



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(8) 
Datum 
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Diarienummer 

KS  2020/41-00  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att bilda en ny nämnd med elva ledamöter som 

hanterar de ansvarsområden som kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden idag har hand om. Den nya 
nämndorganisationen träder i kraft den 1 januari 2021. 

2. Fullmäktige beslutar att den nya nämnden ska heta Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden.  

3. Fullmäktige upphäver kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden per 31 december 2020. 

4. Fullmäktige uppdrar till valberedningen att hantera behövliga val i och 
med bildandet av ny nämnd. Alla val ska vara gjorda senast december 
2020.  

5. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt 
reglemente för den nya nämnden. Reglementet ska vara klart december 
2020.   

6. Fullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden att revidera nödvändiga styrdokument så 
den nya nämnden kan anta dem i januari 2021.  

7. Fullmäktige beslutar att arkivansvaret från kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden övergår till den nya nämnden från och 
med 1 januari 2021.  

8. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att hantera övriga frågor 
kopplade till verkställigheten av beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 november 2019 § 143 
kommunchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av 
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens 
förvaltning har utrett frågan och arbetsutskottet får en återrapport den 4 
februari 2020. Av de diskussioner som förts inför utredningen av 
konsekvenserna framgår att det finns en politisk vilja att slå ihop de två 
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nämnderna, och såväl politiker som tjänstepersoner ser fördelar med en 
sammanslagning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott skicka den 4 februari 2020 § 38 förslaget om 
att slå ihop kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till de 
två berörda nämnderna för yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 
den 22 april 2020 §41 och föreslår i yttrandet att den nya nämnden ska heta 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden yttrade 
sig den 28 april 2020 § 33 och föreslår att den nya nämnden ska heta Kultur- 
och utvecklingsnämnden. Därtill yrkar de på att kommunstyrelsens förvaltning 
gör en ekonomisk konsekvensanalys av bildandet av ny nämnd och att 
nämndens två föreslagna huvudverksamhetsområden ska ha separata budgetar.  

Sammantaget finner kommunstyrelsen förvaltning att det finns en politisk vilja 
till att genomföra denna förändring i kommunens nämndorganisation och bilda 
en ny nämnd, Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, från och med den 1 
januari 2021.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden den 5 november 2019 § 143. Ärendet 
återrapporteras den 4 februari till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tittat på vad en sammanslagning av de två 
nämnderna får för konsekvenser politisk, administrativt och ekonomiskt. 
Förvaltningen bjöd in ordförandena för de två nämnderna och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och cheferna för kultur och 
fritid till ett möte den 16 januari 2020. Syftet med mötet var att hämta in de 
berördas perspektiv och tankar kring sammanslagningen samt få in ytterligare 
konsekvenser. Förvaltningen har även haft dialog med såväl jurist på Sveriges 
Kommuner och Regioner som behövliga tjänstepersoner på den egna 
förvaltningen.   

Sammantaget finns det politisk vilja att föra samman de två nämnderna vid 
årsskiftet 2020/2021, och såväl berörda politiker som chefer och 
kommunstyrelsens förvaltning ser att det finns många fördelar med en 
sammanslagning. Detta framkommer i den återrapport som kommunstyrelsens 
arbetsutskott får den 4 februari 2020. Återrapporten finns även bifogad denna 
tjänsteskrivelse, då förvaltningen bedömer att det kan vara intressant för 
beslutsfattande politiker att ta del av återrapporten inför beslutsfattandet.  

Remissförfarandet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade ärendet på remiss till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden den 4 februari 2020 § 38, så att 
de berörda nämnderna skulle få möjlighet att yttra sig. 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 april 2020 § 41 och nämnden 
gjorde förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande och föreslår att den nya 
nämnden ska heta Kultur och samhällsutvecklingsnämnden.  
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Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig den 28 april 2020 § 31. Nämnden beslöt 
att göra förvaltningens tjänsteskrivelse till sitt ärende och föreslår att den nya 
nämnden ska heta Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Vidare yrkar 
nämnden på att kommunstyrelsens förvaltning gör en ekonomisk 
konsekvensanalys av bildandet av ny nämnd och att de två föreslagna 
huvudverksamhetsområdena ska ha separata budgetar.  

Bildandet av en ny nämnd 
Enligt kommunallagens 4 kapitel 10 paragraf får fullmäktige återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i 
nämndorganisationen. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya 
ledamöter och ersättare hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.  

I detta fall vill politiken slå ihop två nämnder till en ny nämnd, med ansvar för 
de frågor som idag handhas av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Att integrera kultur- och fritidsfrågorna i dagens 
samhällsbyggnadsnämnd är inte ett alternativ då ansvarsområdena skiljer sig 
mycket. Dessutom kommer de politiska partierna att behöva hitta personer som 
är intresserade av att sitta i den nya nämnden, med alla de ansvarsområden 
nämnden har. Förvaltningen föreslår även att den nya nämnden blir en nämnd 
med elva ledamöter. Idag har kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden båda nio ledamöter var. Genom att den nya 
nämnden föreslås bli en elvanämnd får fler partier delta i nämndens arbete och 
nämnden blir lika stor som social- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden.  

Remissinstansernas synpunkter 
Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden delar 
kommunstyrelsens förslag till beslut, då en integrering av kultur- och 
fritidsfrågor i dagens samhällsbyggnadsnämnd inte skulle vara optimalt då 
ansvarsområdena skiljer sig mycket år. Att skapa en helt ny nämnd med nyval 
av förtroendevalda är att föredra. 

Namn på den nya nämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer i dagsläge inte med ett förslag på namn 
på den nya nämnden. Under mötet den 16 januari 2020 framkom namnförslag 
så som samhällsutvecklingsnämnden och kultur-, fritids- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen önskar att de två berörda nämnderna 
i sina yttranden kommer med ett förslag på namn för den nya nämnden.  

Remissinstansernas synpunkter 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att den nya nämnden ska gå under namnet 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
namnet Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Bägge anser att ett nytt 
namn på den nya nämnden även ger signaler om den förändring som skett både 
internt inom kommunorganisationen men även extern ut till våra 
kommuninvånare. Det är även av vikt att se till att de ”mjuka” frågorna inom 
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kultur och ungdom samt fritid och idrott inte försvinner i 
samhällsbyggnadsnämndens ”hårdare” frågor. 

Namn på förvaltningen  
Den 1 juli 2018 slogs kultur- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ihop, och förvaltningen går idag under namnet 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med denna fråga har inte ett 
namnbyte på förvaltningen diskuterats. Det är en fråga för den nya nämnden att 
hantera.  

Remissinstansernas synpunkter 
Till detta stycke har ingendera nämnden lämnat några synpunkter.  

Tidpunkt för genomförandet och praktiska frågor att hantera 
Utifrån den praktiska hanteringen och rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Regioners jurist föreslår förvaltningen att den nya 
nämndorganisationen träder i kraft den 1 januari 2021. Det betyder att det finns 
tid att förrätta val av nya ledamöter under hösten 2020 samt förbereda alla 
övriga praktiska frågor som behöver hanteras. Till dem hör allt från att ta fram 
ett nytt reglemente för den nya nämnden till att skapa ett nytt diarium för den 
nya nämnden och föra över de gamla nämndernas arkiv till den nya nämnden. 
Därtill behöver samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta fram en ny dokument- 
och ärendehanteringsplan, en ny delegationsordning för den nya nämnden och 
en instruktion för den nya nämndens utskott och eventuella fasta beredningar. 
Dessa behöver finnas klara så den nya nämnden kan anta dem på ett 
sammanträde i januari 2021.   

Att förvaltningen föreslår årsskiftet som tidpunkt för genomförandet kopplar 
även till hanteringen av budget och årsredovisning samt uppföljning av 
nämndens mål och internkontrollpunkter. Nu finns det tid att arbeta fram en 
budget för den nya nämnden i samband med ordinarie budgetprocess och 
fullmäktige kan anta budgetram för den nya nämnden under ordinarie 
budgetsammanträde. Inga dubbla årsredovisningar behöver heller göras, och 
nuvarande nämnder kan ansvara för satta mål för hela året.  

Utöver de frågor som lyfts här behöver nämnderna hantera övriga praktiska 
frågor så övergången till den nya nämndorganisationen blir så smidig som 
möjlig. I det ingår allt från att göra om organisationsschemat på kommunens 
webbplats till att fundera på eventuell utbildning för den nya nämnden.   

I och med den föreslagna förändringen kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen från och med årsskiftet 2020/2021 att hantera 
två nämnder jämfört med dagens tre. Vid sidan av kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden hanterar förvaltningen också 
myndighetsnämnden miljö och bygg. Utifrån myndighetsnämnden miljö och 
byggs myndighetsutövande funktion bör man i samband med ordinarie 
budgetprocess separera nämndens budget, så den har eget budgetansvar. 
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Remissinstansernas synpunkter 
Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden delar 
kommunstyrelsens syn att den 1 januari är det tidigaste datumet, och mest 
lämpligt tillfälle att genomföra förändringen. Detta med tanke på bland annat 
budget och rapporteringar. Båda nämnderna redogör för en rad praktiska frågor 
som behöver hanteras innan organisationsförändringen träder i kraft i sitt 
yttrande, se bilaga 1 och 2.   

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer efter inkomna yttranden 
Kommunstyrelsens förvaltning noterar att de berörda nämnderna inte har 
något att invända mot förslaget att ersätta samhällsbyggnadsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden med en gemensam nämnd. Nämnderna har 
föreslagit att den nya nämnden ska heta Kultur och 
samhällsutvecklingsnämnden. I ena fallet utan bindestreck efter kultur och i 
andra fallet med ett bindestreck. Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att 
nämnden ska få namnet Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Detta 
eftersom kommunen i namnen på merparten av de övriga nämnderna även har 
ett bindestreck efter namnet. Förvaltningen har i övrigt inget att invända mot 
namnförslaget och instämmer i nämndernas yttrande om att det är bra med ett 
nytt namn som tar med båda de gamla nämndernas ansvarsområden, så inget av 
områdena faller i glömska.  

Av nämndernas yttrande framkommer att sammanslagningen kan komma att 
leda till ökad arbetsbelastning under hösten och början på 2021, då det 
praktiska arbetet som behöver göras inför omorganiseringen ska ske. 
Arbetsbelastningen är dock tillfällig och på sikt ska sammanslagningen leda till 
en lägre arbetsbelastning på förvaltningen, vilket framgår av återrapporten av 
konsekvenserna av sammanslagningen.  

Kultur- och fritidsnämnden yrkar på att kommunstyrelsens förvaltning gör en 
ekonomisk konsekvensanalys av bildandet av en nämnd. Kommunstyrelsens 
förvaltning har redogjort för de uppenbara ekonomiska konsekvenserna av en 
sammanslagning under rubriken ekonomiska konsekvenser. Efter inkomna 
yttranden har förvaltningen kompletterat stycket jämfört med det underlag som 
skickades på remiss, men förvaltningen har inte möjlighet att göra en 
omfattande ekonomisk konsekvensanalys inför beslut, om ärendet ska till 
fullmäktige den 1 juni. Samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet, efter 
beslut, att göra en mer detaljerad konsekvensanalys, om de önskar. Analysen 
skulle kunna utgöra underlag inför till exempel diskussioner om den nya 
nämndens organisation.  

Kultur- och fritidsnämnden yrkar också på att de två föreslagna 
huvudverksamhetsområdena ska ha separata budgetar. Redan idag finns all 
personal samlad på samhällsbyggnadsförvaltningen. En av fördelarna med en 
gemensam nämnd är att nämnden har alla personalkostnader; som det är idag 
har kultur- och fritidsnämnden inga kostnader för personal i sin budget då alla 
personalkostnader ligger under samhällsbyggnadsnämnden. I praktiken kan 
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kultur- och fritidsnämnden inte styra över personalkostnaderna, om de hade 
velat göra förändringar i organisationen.  

Om man går in för två separata budgetar kommer det att finnas ett behov av att 
fördela personalkostnaderna på respektive budget, och därmed peka ut vem 
som jobbar mot vilken verksamhet. Flexibiliteten torde minska och det kan 
uppstå diskussioner om personalen är budgeterad på ”rätt” verksamhetsområde 
eller inte. Hur hanterar nämnden personal som jobbar mot båda områdena och 
har övergripande funktioner? Risken är att två separata budgetar leder till 
mindre flexibilitet och i förlängningen även lägger grunden för att den nya 
nämnden kommer att vilja organisera sig utifrån de två benen, och därmed 
riskerar en del av fördelarna med en sammanslagning att försvinna i form av att 
nämnden som helhet jobbar för båda gamla nämndernas ansvarsområden och 
att personalen känner att de jobbar för en och samma nämnd. Därtill innebär 
två budgetar att två separata redovisningar ska göras, vilket kräver mera 
administration.  

Fullmäktige viker redan idag i samband med beslut om budget specifika 
summor för särskilda ändamål. Förvaltningen ser att detta är ett sätt att från 
fullmäktiges sida styra medel till vissa områden, och binda dem till de 
budgetposterna. Därmed har nämnderna inget utrymme att flytta över medel 
från en sådan budgetpost till en annan. Fullmäktige skulle till exempel kunna 
vika en summa för föreningsbidrag eller liknande, om fullmäktige vill ge tydliga 
direktiv till en nämnd om att nämnden internt inte kan omfördela dessa medel 
till andra områden.   

Utifrån resonemanget ovan finner kommunstyrelsens förvaltning att det finns 
fler fördelar än nackdelar med en gemensam budget, även om det är fullt 
möjligt att ha separata budgetar om politiken så önskar.  

Sammantaget ser kommunstyrelsen förvaltningen inte att något i de inkomna 
yttranden skulle leda till en annan bedömning än den som redogörs för i 
återrapporten och framgår av tjänsteskrivelsen, och som pekar på flera positiva 
aspekter med en sammanslagning av de två nämnderna.  

Ekonomiska konsekvenser 
En sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden till en ny nämnd genererar på sikt besparingar; såväl 
ekonomiska som tidsvinster för personal på förvaltningen. Idag består båda 
nämnderna av nio ledamöter. Därtill har båda nämnderna arbetsutskott som 
sammanträder och under kultur- och fritidsnämnden finns även ett 
bidragsutskott. År 2019 hade kultur- och fritidsnämnden sju 
nämndssammanträden och lika många arbetsutskottssammanträden. Därtill 
sammanträdde bidragsutskottet en gång. Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
arbetsutskott hade tolv sammanträden var år 2019.  

Inför utredningen av konsekvenserna diskuterades ett förslag på 
nämndorganisation, som bygger på en elvanämnd med ett arbetsutskott 
bestående av fem ledamöter och därtill en ordförandeberedning bestående av 
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presidiet. Om den nya nämnden väljer att organisera sig så torde antalet möten 
minska med sammanlagt sju nämndsmöten, sju arbetsutskottsmöten och ett 
bidragsutskottsmöte (om arbetsutskottet hanterar bidragen också). Dock 
kommer den nya nämnden bestå av två fler ledamöter, varav besparingen blir 
lite mindre än vad som redogörs för nedan utifrån nuvarande faktiska kostnader 
för kultur- och fritidsnämnden. Om den nya nämnden väljer att organisera sig 
på ett annat sätt, med till exempel flera utskott, får det konsekvenser på 
ekonomin i form av ökade kostnader för de förtroendevalda. Nedan har 
förvaltningen räknat på en minskning med sju nämndsmöten och sammanlagt 
åtta utskottsmöten.  

År 2019 uppgick kostnaderna för ersättningar till de förtroendevalda i nämnden 
till ca 72 tkr, i arbetsutskottet till ca 13 tkr och för bidragsutskottet till ca 3 tkr. 
Därtill kommer det fasta arvodet till samtliga ordföranden, totalt ca 116 tkr. 
Sammanlagt rör det sig om ca 204 tkr för år 2019. I denna summa ingår inte 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst de första två månaderna, då kommunen 
införde systemet att redovisa förlorad arbetsförtjänst skriftligen från och med 
mars 2019. Under de två första månaderna hade kultur- och fritidsnämnden två 
möten och förlorad arbetsförtjänst betalades ut för 38,5 timmar. Totalt 11 704 
kr om ersättning hade utgått med maxbeloppet på 304 kr/timmen. Ingen 
förlorad arbetsförtjänst utgick för arbetsutskottets möten. Adderas denna 
summa rör sig den totala kostnaden för år 2019 till ca 214 tkr.  

Av nämndernas yttranden framkommer även att de nya nämndsledamöterna 
behöver utbildning. Det kan generera en extra kostnad i form av utbetalningar 
av ersättningar till de förtroendevalda och eventuella kurskostnader och/eller 
arbetstid för tjänsteperson som håller utbildningarna. Utbildningsbehovet 
kommer att vara störst det första året. Det är för kommunstyrelsen förvaltning 
svårt att uppskatta kostnaden, då det beror på vilket utbildningsbehov den nya 
nämnden bedömer sig ha och vilka förtroendevalda som blir invalda. En heldag 
för nämnden skulle kunna kosta enbart i arvoden och förlorad arbetsförtjänst 
ca 36 tkr, räknat på maxutbetalning av förlorad arbetsförtjänst. Till det skulle 
reseersättningskostnader även kunna tillkomma.  

Tidseffektiveringen som uppstår då personalen enbart behöver administrera en 
nämnd istället för två är svår att räkna på, likaså andra tidsvinster i form av 
mindre dubbelarbeten med rapporter etcetera. Förvaltningen har ingen 
möjlighet att beräkna dessa tidsvinster, men det är ändå bra att vara medveten 
om att de finns.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-29 

Diarienummer 
KS 2020/41-00 

Sida 

8(8) 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 

april 2020 § 31 och tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020.  
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 

april 2020 § 41. 
3. Återrapport av konsekvenserna av en sammanslagning av Kultur- och 

fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 29 januari 
2020. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Myndighetsnämnden Miljö och Bygg  
Kommunstyrelsen 
Kommunchef  
Ekonomichef 
Förtroendemannaregistret 
Kommunsekreterare 
Huvudregistrator 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2020-03-23 
Diarienummer 

KFN  2020/17  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Gullbro, 0240-861 54 
goran.gullbro@ludvika.se  

Ert datum 

2020-02-04 
Er referens 

KS 2020/41  

 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Yttrande över remiss inför beslut om 
sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny 
nämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt 

2. På den nya nämnden föreslår kultur- och fritidsnämnden namnet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 februari 2020, § 38, ärendet 
om en eventuell sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av ny nämnd för yttrande innan 
beslut. Remisstiden sattes till den 30 april 2020. 

Sammanfattningsvis finns det en politisk vilja att slå samman de två nämnderna 
samt att både politik som tjänstepersoner ser ekonomiska och organisatoriska 
fördelar med en sammanslagning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 november 2019 § 143 
kommunchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av 
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utredningen 
återrapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari 2020. 

Utredningen på kommunstyrelsen gjordes tillsammans med berörda 
nämndernas presidier och tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sammanfattningsvis finns det en politisk vilja att slå samman de två nämnderna 
samt att både politik som tjänstepersoner ser fördelar med en sammanslagning. 

Bildandet av en ny nämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att återkalla uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i båda nämnderna och bilda en ny nämnd med elva ledamöter 
med nyval av ledamöter. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar 
kommunstyrelsens förslag till beslut, då en integrering av kultur- och 
fritidsfrågor i dagens samhällsbyggnadsnämnd inte skulle vara optimalt då 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-23 

Diarienummer 
KFN 2020/17 

Sida 

2(3) 

ansvarsområdena skiljer sig mycket år. Att skapa en helt ny nämnd med nyval 
av förtroendevalda är att föredra. 

Namn på den nya nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya nämnden ska gå under 
namnet Kultur och samhällsutvecklingsnämnden. 

Att ge ett nytt namn på den nya nämnden ger även signaler om den förändring 
som skett både internt inom kommunorganisationen men även extern ut till 
våra kommuninvånare. Det är även av vikt att se till att de ”mjuka” frågorna 
inom kultur och ungdom samt fritid och idrott inte försvinner i 
samhällsbyggnadsnämndens ”hårdare” frågor. 

Tidpunkt för genomförandet och praktiska frågor att hantera 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunstyrelsens syn att den 1 januari är 
det tidigaste datumet, och mest lämpligt tillfälle att genomföra förändringen. 
Inte minst är årsskiftet lämpligt med tanke på budget, rapporteringar, intern 
kontroll osv. De flesta administrativa hindren i nämndernas och förvaltningens 
årshjul undviks genom att göra denna förändring i årsskiftet 2020/2021. 

Oavsett när denna förändring görs så är det en rad praktiska frågor som 
behöver hanteras. 

För att nämna några: 

 Nytt reglemente för den nya nämnden 

 Ny instruktion för den nya nämndens utskott och eventuella fasta 
beredningar 

 Avslutande av arkiven Kultur- och fritidsnämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden. Det vill säga avslutande av diarier och arkiv 
och överföring av dessa till den nya nämnden – alternativt kommer 
delar att överföras till Arkivmyndigheten 

 Nytt diarium med tillhörande diarieplan behöver skapas 

 Ny dokumenthanteringsplan för nya nämnden 

 Ny delegationsordning för den nya nämnden 

 Utbildning av nya ledamöter i den nya nämnden 

Arbetet med detta kan påverka förvaltningskansliets belastning negativt under 
några månader under andra halvåret 2020 och början av 2021. 

Parallellt med denna förändring pågår även en översyn att även 
Myndighetsnämnden kommer att administreras genom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kansli. Detta för att effektivisera 
nämndadministrationen och frigöra resurser i verksamhetsområde miljö och 
bygg. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-23 

Diarienummer 
KFN 2020/17 

Sida 

3(3) 

Ekonomiska konsekvenser 
En sammanslagning av nämnderna kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden ska på sikt generera besparingar. Dessa besparingar 
ses både i arvoden till politiker men även resurser som nu läggs på 
administration att genomföra nämndsmöten och undvikande av dubbelarbeten 
som nu görs av vissa ärenden. 

Kommunstyrelsen uppskattar att antalet möten minskar med 15 stycken, d v s 
sju nämndsmöten, sju arbetsutskottsmöten och ett bidragsutskottsmöte till en 
sammanlagd kostnad på 88 tkr i arvoden för de förtroendevalda, därtill kommer 
det fasta arvodet för ordföranden. I denna summa ingår inte heller ersättningen 
för förlorad arbetsinkomst för de två första månaderna. 

Besparingen kommer dock bli mindre än det som räknats på ovan då den nya 
nämnden går från att vara en niomannanämnd till en elvamannanämnd. 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Göran Gullbro 
Verksamhetschef 

Bilagor 
1. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 4 februari 2020, § 38. 

Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny nämnd 

 
2. Remiss inför beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av en ny nämnd, daterad 
4 februari 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-04-22 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 41  Dnr 2020/80 

 

Yttrande över remiss inför beslut om 
sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny 
nämnd 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt. 

2. På den nya nämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden namnet kultur 
och samhällsutvecklingsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 februari 2020, §38, ärendet 
om en eventuell sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av ny nämnd för yttrande innan 
beslut. Remisstiden sattes till den 30 april 2020. 

Sammanfattningsvis finns det en politisk vilja att slå samman de två nämnderna 
samt att både politik som tjänstepersoner ser ekonomiska och organisatoriska 
fördelar med en sammanslagning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 november 2019 §143 
kommunchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sammanslagning av 
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utredningen 
återrapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari 2020. 

Utredningen på kommunstyrelsen gjordes tillsammans med berörda 
nämndernas presidier och tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sammanfattningsvis finns det en politisk vilja att slå samman den två 
nämnderna samt att både politik som tjänstepersoner ser fördelar med en 
sammanslagning. 

Bildandet av en ny nämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att återkalla uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i båda nämnderna och bilda en ny nämnd med elva ledamöter 
med nyval av ledamöter. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar 
kommunstyrelsens förslag till beslut, då en integrering av kultur- och 
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2(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

fritidsfrågor i dagens samhällsbyggnadsnämnd inte skulle vara optimalt då 
ansvarsområdena skiljer sig mycket år. Att skapa en helt ny nämnd med nyval 
av förtroendevalda är att föredra. 

Namn på den nya nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya nämnden ska gå under 
namnet kultur och samhällsutvecklingsnämnden. 

Att ge ett nytt namn på den nya nämnden ger även signaler om den förändring 
som skett både internt inom kommunorganisationen men även extern ut till 
våra kommuninvånare. Det är även av vikt att se till att de ”mjuka” frågorna 
inom kultur och ungdom samt fritid och idrott inte försvinner i 
samhällsbyggnadsnämndens ”hårdare” frågor. 

Tidpunkt för genomförandet och praktiska frågor att hantera 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kommunstyrelsens syn att den 1 januari är 
det tidigaste datumet, och mest lämpligt tillfälle att genomföra förändringen. 
Inte minst är årsskiftet lämpligt med tanke på budget, rapporteringar, intern 
kontroll osv. De flesta administrativa hindren i nämndernas och förvaltningens 
årshjul undviks genom att göra denna förändring i årsskiftet 2020/2021. 

Oavsett när denna förändring görs så är det en rad praktiska frågor som 
behöver hanteras. 

För att nämna några: 

 Nytt reglemente för den nya nämnden. 

 Ny instruktion för den nya nämndens utskott och eventuella fasta 
beredningar. 

 Avslutande av arkiven kultur- och fritidsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. Det vill säga avslutande av diarier och arkiv 
och överföring av dessa till den nya nämnden – alternativt kommer 
delar att överföras till Arkivmyndigheten. 

 Nytt diarium med tillhörande diarieplan behöver skapas. 

 Ny dokumenthanteringsplan för nya nämnden. 

 Ny delegationsordning för den nya nämnden. 

Utbildning av nya ledamöter i den nya nämnden 
Arbetet med detta kan påverka förvaltningskansliets belastning negativt under 
några månader under andra halvåret 2020 och början av 2021. 

Parallellt med denna förändring pågår även en översyn att även 
myndighetsnämnden kommer att administreras genom 
samhällsbyggnadsförvaltningens kansli. Detta för att effektivisera 
nämndadministrationen och frigöra resurser i verksamhetsområde miljö och 
bygg. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ekonomiska konsekvenser 
En sammanslagning av nämnderna kultur- och fritid och samhällsbyggnad ska 
på sikt generera besparingar. Dessa besparingar ses både i arvoden till politiker 
med även resurser som nu läggs på administration att genomföra nämndsmöten 
och undvikande av dubbelarbeten som nu görs av vissa ärenden. 

Kommunstyrelsen uppskattar att antalet möten minskar med 15 stycken, d v s 
sju nämndsmöten, sju arbetsutskottsmöten och ett bidragsutskottsmöte till en 
sammanlagd kostnad på 88 tkr i arvoden för de förtroendevalda, därtill kommer 
det fasta arvodet för ordföranden. I denna summa ingår inte heller ersättningen 
för förlorad arbetsinkomst för de två första månaderna. 

Besparingen kommer dock bli mindre än det som räknats på ovan då den nya 
nämnden går från att vara en niomannanämnd till en elvamannanämnd. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 

mars 2020. 

2. Beslut KSAU 2020-02-04. Sammanslagning av kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny 
nämnd. 

3. Remiss inför beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av ny nämnd, daterad 
2020-02-04. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 april 2020 §32. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Akten 
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Återrapport av konsekvenser vid en sammanslagning av kultur-
och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden

Mikaela Nordling
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• KSAU beslöt den 5 november 2019 § 143 ge 
kommunchefen i uppdrag att se över vilka 
konsekvenser det skulle få om man för 
samman samhällsbyggnadsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. 

• Återrapport med konsekvensbeskrivning 
kvartal 1 2020

2020-01-29Sida 2

Uppdrag
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• Samtal med kommunarkivarie och 
huvudregistrator

• Samtal med jurist på SKR angående 
förfarandet

• Samtal med ekonomienheten
• Möte med ordförande för SBN och KFN, 

samt förvaltningschef SBF och chefer för 
kultur och fritid den 16 januari 2020. 

2020-01-29Sida 3

Tillvägagångssätt
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• Kapitel 4 § 10: Fullmäktige får återkalla 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en 
nämnd … 2. vid förändringar i 
nämndorganisationen. 
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när 
val av nya ledamöter och ersättare har hållits 
eller när en ny nämndorganisation träder i 
kraft. 

2020-01-29Sida 4

Kommunallagen
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- KFN och SBN upphävs, en ny nämnd bildas. 
Tidpunkt: årsskiftet 2020/2021.

- Nytt namn på nämnden. Vad? 
- Förslag som diskuterats är 

samhällsutvecklingsnämnden, kultur, fritids och 
samhällsbyggnadsnämnden…

2020-01-29Sida 5

Bildande av ny nämnd
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Nämnd 
11 ledamöter

Arbetsutskott
5 ledamöter: 3 från 

SBN-sidan och 2 från 
KFN-sidan 

Ordförandeberedning

2020-01-29Sida 6

Förslag på nya nämndens organisation

Beslutar även om 
bidragen. 
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• Sammanläggning  båda nämnderna upphör och 
fullmäktige väljer nya ledamöter till den nya nämnden. 

• Nya ledamöter till utskott och övriga poster. 
• Behov besluta om diverse nya styrande dokument, från 

reglemente till dokument- och ärendehanteringsplan.
• Beslut behöver tas om att föra över arkivansvaret från de 

gamla nämnderna till den nya.
• En nämnd mindre  färre förtroendevalda.
• Risk vissa frågor får mindre tyngd? Men också en 

möjlighet att mindre frågor för större tyngd, då tas i större 
forum. 

• Ökad möjlighet till samsyn och samverkan.

2020-01-29Sida 7

Politiska konsekvenser 
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• Arvodesutskottet behöver sammanträda – behov se över 
arvodena.

• Demokratifråga – risk att något parti tappar någon plats då färre 
ledamöter i stort. Viktigt tänka till. 

• Lättare styra med en nämnd som har personalen under sig.
• De politiska partierna får en central roll i nomineringen av nya 

ledamöter till den nya nämnden, så personer med rätta 
kunskaper och intressen hittas till uppdragen.

• Stor vikt behöver läggas på delegationsordningen, så besluten 
fattas på rätt nivå och nämndsmötena inte blir alltför långa.

• En ordförandepost färre kan leda till behov att diskutera 
maktfördelningen bland majoriteten.

2020-01-29Sida 8

Politiska konsekvenser forts.
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Kortsiktiga: 
• Behov ta fram nytt reglemente, ny delegationsordning, instruktioner för 

utskott och beredningar, dokument- och ärendehanteringsplan etc.
• Omarbeta budgeten – kan gå hand i hand med budgetprocessen inför 

budget 2021 då sammanslagningen föreslås göras vid årsskiftet.
• Administrera alla val till den nya nämnden.
• Överföring av öppna ärenden från de gamla nämnderna till den nya 

nämndens diarium.
• Arkivering av de gamla nämnderna.
• Eventuellt behov uppdatera eller ta fram årshjul för nya nämnden för att 

säkerställa att inga ärenden glöms bort.
• Uppdatera webbplatser och Troman med aktuell information. 
• Övrigt, t.ex. samla in politikerpaddor, ändra i ekonomisystemet struktur 

och koder, ev. övriga it-system, om namnet på förvaltningen skulle 
ändras måste skyltar etc. beställas på nytt. 

2020-01-29Sida 9

Administrativa konsekvenser
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Långsiktiga: 
• Färre möten och utskick att administrera.
• Mindre dubbelarbete i handläggning och utredning.
• Ett diarium och arkiv mindre att hantera (även om ärendena är 

ungefär desamma i antal).
• Inga direkta personalbesparingar som man ser nu, då 

samhällsbyggnadsförvaltninten arbetat mycket med 
organisationen och kansliet. 

• Bättre samverkansmöjligheter i olika frågor för personalen och 
lättare att personalen ser helheten då alla jobbar mot samma 
nämnd (med undantag för myndighetsnämnden miljö och bygg)

• Möjlighet få in barn- och ungdomsperspektivet tidigare i vissa 
typer av frågor.  

2020-01-29Sida 10

Administrativa konsekvenser forts. 
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• Troligen viss besparing på ersättningar till förtroendevalda, då 
färre förtroendevalda och färre möten totalt sätt. Här bör dock 
lyftas in att båda nämnderna redan i år fått minskade anslag för 
kostnader för politiken och att ekonomerna ser att budgeten 
överskrids. 

• Behöver finnas ekonomiskt utrymme för utbildningsinsatser för 
politiker  kostnadsökning i början, men ger kvalité på sikt. 

• Tidseffektivering på förvaltningen på långsikt då färre utskick, 
protokoll, dubbelarbeten etc. behöver hanteras. 

• Engångsavgift på ca 28 tkr för öppnande av nytt diarium, dock 
minskad månatlig avgift då ett diarium istället för två (årligen: 18 
tkr). 

• Viss oro för att det ska vara lättare att ta pengar från främst 
kultur- och fritidssidan till samhällsbyggnadssidan om man har 
en gemensam budget.

2020-01-29Sida 11

Ekonomiska konsekvenser

273



• Risk kommuninvånare ser att kulturen får ge 
vika ännu en gång. Vikten av att politiken 
synliggör alla frågor och att det politiska 
förarbetet är bra gjort. 

• Tydliggöra att kulturen inte kommer bort. 
Tydliggöra ansvarsområden för politiker, så 
de vet vilka de kontaktar i olika frågor. 
Kommunikation från politiken med 
invånarna. 

2020-01-29Sida 12

Kommuninvånarnas perspektiv
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• Finns politisk samsyn och frågan om 
sammanslagningen har diskuterats i de 
berörda nämnderna.

• På samhällsbyggnadsförvaltningen har man 
även diskuterat frågan.

• Information om att utredningen pågår har 
getts på samverkan av 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
förvaltningschef.

2020-01-29Sida 13

Förankring i nuläget
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• Om KSAU önskar gå vidare med 
sammanslagningen skriver förvaltningen fram 
ett beslutsunderlag, utifrån att den nya 
organisationen ska kunna träda i kraft 1 januari 
2021.

• KSAU skickar ärendet på remiss till berörda 
nämnder i mars. 

• Beslut i fullmäktige i juni 2020.
• Genomförandetid under hösten 2020.
• Förslag till ny organisation beaktas i 

budgetprocessen inför 2021.

2020-01-29Sida 14

Nästa steg
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Kontakt:
Mikaela Nordling
Mikaela.nordling@ludvika.se
0240-861 32
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-27 
Diarienummer 

KS  2020/149-00  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Revidering av revisionsreglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat revisionsreglemente daterat den 27 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i sammanträden på distans. I 
kapitel 6 § 24  framgår det att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Om deltagande på 
distans ska möjliggöras regleras det i reglementet.   

Kommunstyrelsens förvaltning har i ett tidigare ärende (KS 2020/138) 
föreslagit fullmäktige att tillåta deltagande på distans i fullmäktige och 
kommunens nämnder. Förvaltningen föreslår att även revisorerna ska ges 
samma möjlighet att delta på distans och föreslår att en ny paragraf 18 förs in i 
revisionsreglementet.  

Paragraf 18 lyder så här:  

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller 
sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans 
anmäler detta till sammankallande/ordföranden som avgör om så 
är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- 
och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla 
närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

Förvaltningen har även ändrat dokumentansvarig från kommunsekreterare till 
stöd- och styrningschef. Detta utifrån att ansvaret bör ligga hos en chef.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut innebär att förvaltningen behöver säkerställa 
att samtliga revisorers plattor klarar av IOS 11 eller senare, för att klara tänkt 
teknik. En platta kommer att behöva bytas ut.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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279



REGLEMENTE 
Sida 

1(8) 
Datum 

2020-03-27 
Diarienummer 

KS 2018/445-00  

Stöd och styrning  

 
 

 

 

Revisionsreglemente 
 

Dokumentnamn 
Revisionsreglemente 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Omfattning 
Revisorerna 

Dokumentägare 
Fullmäktiges presidium 

Dokumentansvarig 
Stöd- och styrningschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Beslutad 
KF 2019-03-04, § 34 

Bör revideras senast 
Vid behov och vid ny 
mandatperiod 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2018/445-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

KF  Tillägg om att tillåta deltagande på distans, ny §18 KS 2020/149-00 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för 
de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Revisionens roll 
§ 1 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges 
och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll 
av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar 
och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt 
som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 

Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. Den 
övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska 
ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i 
företagen. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller 
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På 
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – 
med granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

Revisionens formella reglering 
§ 2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund, kommunförbund och regionförbund 
ger de grundläggande förutsättningarna för revisionen i det aktuella uppdraget. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda 
principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när 
kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från 
den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska 
bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och 
uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 
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När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar 
också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och allmänna 
reglementet.  

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig 
verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, 
förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om offentlig upphandling m.fl. 
Likaså har de att följa kommunövergripande styrdokument från fullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning 
som de behöver vara orienterade om för sin granskning. 

Revisorernas antal och organisation 
§ 3 

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under 
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§ 5 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och 
suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 

§ 6 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en 
vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster 
och sammanträden. 

Sammankallande/ordförande hämtas ur minoritetens partier i fullmäktige.  

§ 7 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Revisorernas övriga uppgifter 
§ 8  

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig i såväl 
fullmäktige som berörd nämnd.   
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§ 9  

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 
kommunen lämnade donationsstiftelser.  

§ 10 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända 
revisorer till kommunens företag och donationsstiftelser.  

Revisorernas ekonomi och förvaltning 
§ 11  

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas 
verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den 
ordning som presidiet lägger fast.  

§ 12 

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i 
aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.  

§ 13 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 
revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. 

§ 14  

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna 
granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden  
§ 15 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin 
granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt 
god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. 
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 16 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 
§ 17 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och 
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plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Ordföranden får kalla 
även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

§ 18 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde 
på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till 
sammankallande/ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på 
distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  

§ 19 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 20 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 21 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet 
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 
§ 22 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fyra veckor efter det att 
kommunstyrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 
revisorernas granskning samt de granskningsrapporter och revisionsberättelser 
som enligt kommunallagen ska bifogas revisionsberättelsen. 

§ 23 

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas 
till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. Utlåtandet bör 
inkomma senast nio kalenderdagar innan det fullmäktigemöte som följer efter 
det kommunstyrelsesammanträde då kommunstyrelsen antog delårsrapporten.  

§ 24 

Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året.  
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Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska 
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som 
förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 
§ 25 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 
en gång varje år. 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.  

I ärenden som avser och berör revisionen har revisorerna rätt att yttra sig till 
och i fullmäktige.  

De sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen.  

§ 26 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning 
och om sin förvaltning, där de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande 
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter 
att beredningen har skett.  

Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, där de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit 
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
§ 27 

 Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser kommunstyrelsens 
dataskyddsombud som sitt.  

Revisorernas arkiv 
§ 28 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente.

287



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-15 
Diarienummer 

KS  2020/144-00  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
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Fullmäktige 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 15 
april 2020. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 augusti 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Till följd av ändringar i krisledningsnämndens reglemente (KS 2020/131) 
behöver också kommunstyrelsens reglemente ändras. Då krisledningsnämndens 
sammansättning ändras från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår förvaltningen att paragraf 13 får ett tillägg, för att separera 
det ansvar kommunstyrelsen har kopplat till det förberedande arbetet, och 
krisledningsnämndens ansvar. Tillägget består av stycke två i paragraf 13 och att 
det i stycke ett framgår att styrelsen ansvarar för delar av kommunens uppgifter 
kopplade till lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid, inte hela.  

Förvaltningen förslår att paragraf 13 lyder så här:  

Krisledning och höjd beredskap 

13 § Styrelsen ansvarar för delar av kommunens uppgifter enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.   

Styrelsens ansvar gäller kommunens analys, beredskap och 
förberedelser inför och vid en extraordinär händelse. Styrelsen 
ansvarar även för förberedelser för och verksamhet under höjd 
beredskap.  

Krisledningsnämndens verksamhet, och när och hur den ska träda 
i kraft, regleras i särskilt reglemente.  

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146). 

Nuvarande paragraf 13 lyder som följande:  
Krisledning och höjd beredskap 

13 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
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(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
(krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146). 

I samband med denna revidering har förvaltningen även ändrat 
dokumentansvarig från kanslichef till stöd- och styrningschef, då 
kanslichefstjänsten inte längre finns. Därtill föreslår förvaltningen att 
reglementet inte behöver ha en årlig översyn, istället bör det revideras vid 
behov men senast vid ny mandatperiod, så det nyvalda fullmäktige har chans att 
tycka till om reglementet. Dessa ändringar syns på reglementets första sida. Inga 
övriga ändringar inne i själva reglementet är gjorda.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Reglemente för kommunstyrelsen daterat den 15 april 2020.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Styrdokument 
Akten 
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Datum 

2020-04-15 
 

  

Kommunstyrelsens förvaltning 
 

   

 

Reglemente för 
kommunstyrelsen 
 

Dokumentnamn 
Reglemente för kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Omfattning 
Kommunstyrelsen 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Stöd- och styrningschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Beslutad 
KS 2016-12-19 § 216 

Bör revideras senast 
Vid behov och vid ny 
mandatperiod  

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2016/583 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

KF 2017-12-18 § 251 Revideringen görs till följd av ny kommunallag 
fr.o.m. 1 januari 2018.  

KS 2017/513 

KF 2018-04-23 § 65 Revideringen görs till följd av ev. ny omorganisation 
fr.o.m. 1 juli 2018.  

KS 2018/64 

KF 2019-04-01 § 47 Revideringen görs då en årlig översyn ska göras. KS 2019/40 
KF 2020-XX-XX  Revidering till följd av ändring i 

krisledningsnämndens reglemente, gäller § 13.  
KS 2020/XX 
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för 
de styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 

291



Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-15 
      

      
      

3(10) 

Reglemente för kommunstyrelsen

Innehåll 
Styrdokumentstyper i Ludvika kommun .............................................2 

Styrelsens övergripande uppgifter ........................................................4 

Styrelsens uppgifter .................................................................................................4 
Ledningsfunktionen och styrfunktionen ...................................................................4 
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen .................................................4 
Styrelsens övergripande uppgifter ............................................................................4 
Mark och exploateringsfrågor ...................................................................................5 
Bolag och stiftelser ...................................................................................................6 
Kommunalförbund och gemensamma nämnder ......................................................6 
Ekonomi och medelsförvaltning ...............................................................................6 
Delegering från fullmäktige ......................................................................................7 
Personalpolitiken .....................................................................................................8 
Uppföljningsfunktionen ............................................................................................9 
Styrelsens uppföljning ..............................................................................................9 
Särskilda uppgifter ...................................................................................................9 
Processbehörighet ...................................................................................................9 
Krisledning och höjd beredskap ................................................................................9 
Arbetslöshetsnämnd ..............................................................................................10 
Arkivmyndighet ......................................................................................................10 
Anslagstavla, webbplats och officiella sociala mediekanaler ...................................10 
Författningssamling ...............................................................................................10 
Information, kommunikation och marknadsföring ..................................................10 
Statistik ..................................................................................................................10 
Samhällsbetalda resor ............................................................................................10 
Internationella kontakter ........................................................................................10 
Övrigt  ...................................................................................................................10 

 

 
  

292



Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-15 
      

      
      

4(10) 

Reglemente för kommunstyrelsen

Styrelsens övergripande uppgifter 

Styrelsens uppgifter 
1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. Styrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar 
kommunen själv och dess bolag. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i detta reglemente samt sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).  Styrelsen 
ansvarar för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 
lagstiftning.  

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragningar mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Styrelsens övergripande uppgifter 
3 § Styrelsen ska: 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 
beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen  

5. samordna det alkohol- och drogförebyggande arbetet, 

6. ha övergripande ansvar för kommunens övergripande IT-system, och 
riktlinjer inom området,  
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7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs, 

8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder och de kommunala 
bolagen, 

9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

10. ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna,  

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,  

12. leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin,  

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 
enlighet med kommunallagen, 

14. ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 

15. ansvara för kommunala arbetsmarknadsåtgärder, 

16. ansvara för besöksnäring och närturism, 

17. ansvara för bredband och fiberutbyggnad, 
18. samordna den övergripande energipolitiken vilket omfattar frågor av 

stor betydelse för kommunen,  

19. Samordna/ansvara för övergripande trygghetsfrågor, 
20. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 

21. redovisa till fullmäktige hur man fullgjort de uppgifter som fullmäktige 
har lämnat till styrelsen,  

22. ansvara för flykting- och integrationsverksamheten inkl. 
samhällsinformation,  

23. ansvar för i frågor som åligger kommunen enligt lag om skydd mot 
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, och som inte ingår 
i Räddningstjänst Dala Mitts ansvarsområde, 

24. ansvara för frågor som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen 
och säkerhetsskyddsförordningen, 

25. ansvarar för samordningen för minoritetsspråk. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  

Mark och exploateringsfrågor 
4 § Styrelsen ska leda och ansvara för den översiktliga planeringen. 

294



Ludvika kommun 
Datum 

2020-04-15 
      

      
      

6(10) 

Reglemente för kommunstyrelsen

 

 

Bolag och stiftelser 
5 § Styrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men 
också avseende övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och 
kontinuerligt hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsledningen/ 
stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. §§ 2-6 kommunallagen är uppfyllda beträffande de bolag 
och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen, senast 1 april, beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska 
den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

6 § kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrelsen i Ludvika kommun 
stadshus AB.  

Kommunalförbund och gemensamma nämnder 
7 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunalförbund som kommunen är medlem i, och gemensamma nämnder 
som kommunen deltar i. Styrelsen ska vid behov samordna organisatoriska 
frågor.  

Ekonomi och medelsförvaltning 
8 § Styrelsen ska: 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
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 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden, 

 underrätta vissa myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen 
för begravningsavgiften. 

3. upprätta förslag till budget före oktober månads utgång i enlighet med 
kommunallagen. Styrelsen ska även säkerställa att budgeten hålls 
tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats från och med 
tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska 
fastställas, 

4. Bestämma när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda budgetförslag 
och när övriga nämnderna ska redovisa sin medelsförvaltning till 
styrelsen, 

5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning, 

6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 

7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 
avsatts till pensionsförpliktelser.  

8. ansvara för att kommunens upphandlingsfrågor hanteras rationellt och 
ansvarar för kommunens inköpspolicy.  

Delegering från fullmäktige 
9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd, då fullmäktiges beslut inte hinner inhämtas, 
omfördela medel mellan nämnderna inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer, (enligt Kommunallagen 5 kap 4 § får nämnden 
omfördela medel inom den egna budgeten)  

3. kommunens förvaltningsorganisation, inom de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt.  

4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för 
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

5. tillstånd att använda kommunens vapen, 

6. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), 

7. besluta om avgifter och taxor av mindre betydelse.  
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Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas 
av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Personalpolitiken  
10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

1. utse direktör och besluta om direktören ska ha en annan benämning. 
Styrelsen ska ge en instruktion som fastställer hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter.  

2. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, 

3. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande 
i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden. Information 
enligt MBL § 19 sker också inom nämndernas verksamhetsområden. 

4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare, 

5. besluta om stridsåtgärd, 

6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. 

7. besluta i tillsättningsärende vid förflyttning, omplacering och 
övertalighet från en nämnd till en annan samt vikariatsbeordrande av 
arbetstagare till anställning vid annan nämnd, 

8. besluta i följande ärenden enligt allmänna bestämmelser (AB) 

a. tillämpningsområde 2 § 
b. bisyssla 8 § 
c. flexibel arbetstid 14 § 
d. lönebestämmelser och särskilda ersättningar 15-17 §§, 20-23 §§ 
e. samordning 19 § 
f. lön under ledighet 25 § 
g. förmåner för att genomgå utbildning 26 § 
h. avtalsförsäkringar 39 § 

 
9. verka och svara för samordningen av personaladministrationen 

10. ge råd och biträda i personalpolitiska frågor 

Styrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas och de anställdas 
pensionsvillkor  
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Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
11 § Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna och i 
bolagen,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, 
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. kontinuerligt redovisa fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan 
fatta beslut om inom ett år från det att motionen inkom.  

7. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag 
eller författning. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
12 § Styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att 
själv företräda kommunen i målet.  

Krisledning och höjd beredskap 
13 § Styrelsen ansvarar för delar av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap.   

Styrelsens ansvar gäller kommunens analys, beredskap och förberedelser inför 
och vid en extraordinär händelse. Styrelsen ansvarar även för förberedelser för 
och verksamhet under höjd beredskap.  

Krisledningsnämndens verksamhet, och när och hur den ska träda i kraft, 
regleras i särskilt reglemente.  
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Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 

Arbetslöshetsnämnd 
14 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 
arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet 
15 § Styrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

Anslagstavla, webbplats och officiella sociala mediekanaler 
16 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla på webben.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats samt kommunens officiella sociala mediekanaler. 

Författningssamling 
17 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala för-
fattningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Information, kommunikation och marknadsföring 
18 § Styrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och 
kommunikationsverksamhet, samt marknadsföringsfrågor. 

Statistik 
19 § Styrelsen ska se till att kommunens statistikansvar upprätthålls.  

Samhällsbetalda resor 
20 § Styrelsen ansvarar för planering/beställning, egna eller i samverkan med 
regionalt organ för kollektivtrafik, skolskjutsar och andra samhällsbetalda resor.  

Internationella kontakter 
21 § Styrelsen ansvarar för internationella kontakter och EU-frågor i den 
löpande verksamheten. Fullmäktiges presidium ansvarar för formaliserade 
vänortsfrågor.  

Övrigt 
22 § Styrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verksamhetsuppgifterna som i 
övrigt inte har uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Fullmäktige 

 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat 

den 15 april 2020. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 
augusti 2020.  

2. Fullmäktige beslutar att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och 
ersättare i nuvarande krisledningsnämnd per 31 juli 2020.   

3. Fullmäktige väljer kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och 
ersättare till krisledningsnämnd från och med den 1 augusti 2020.  

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska en kommun ha en 
krisledningsnämnd. I Ludvika utgör kommunstyrelsen krisledningsnämnd. 
Många av nämndens uppgifter är delegerade till krisledningsnämndens 
arbetsutskott. Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden antog 
fullmäktige den 287 augusti 2012 § 153.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sett över nuvarande reglemente och föreslår 
bland annat att sammansättningen ändras från kommunstyrelsen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare förtydligas det i reglementet att 
kommunstyrelsen ansvarar för förberedande åtgärder inför och vid en 
extraordinär händelse, och för förberedelse för och verksamhet under höjd 
beredskap. En ny paragraf 2 om krisledningsnämndens ikraftträdande förs även 
in i reglementet och paragraf 9 kompletteras med informationen om att 
nämnden även beslutar om att begära bistånd från annan kommun.  

Till följd av förändrad sammansättning på nämnden behöver fullmäktige 
återkalla nuvarande ledamöters och ersättares uppdrag och välja en ny 
krisledningsnämnd. Det reviderade reglementet med den nya 
sammansättningen på krisledningsnämnden föreslås träda i kraft den 1 augusti 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 2 kapitlet 2 paragrafen i Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH) ska en kommun ha en krisledningsnämnd. I Ludvika kommun utgör 
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kommunstyrelsen idag krisledningsnämnd och nämndens arbete regleras i ett 
reglemente. Nuvarande reglemente är antaget den 27 augusti 2012 § 153. 
Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår en del förändringar i det 
som förvaltningen redogör för nedan.  

Förslag till förändringar i reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra krisledningsnämnd 
I Ludvika kommun utgör kommunstyrelsen i dagsläge krisledningsnämnd. 
Mycket av det praktiska arbetet är delegerat till krisledningsnämndens 
arbetsutskott, som har delegation på att bland annat fatta beslut om 
inriktningsdirektiv, prioriteringar och beslut om övertagande av 
verksamhetsområden.  

Eftersom krisledningsnämndens arbetsutskott idag har delegation på mycket av 
det som är krisledningsnämndens uppgifter enligt LEH föreslår förvaltningen 
att krisledningsnämndens sammansättning ändras från kommunstyrelsen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Genom en mindre krisledningsnämnd behövs 
inget arbetsutskott för krisledningsnämnden och besluten kan fattas av 
nämnden istället för av arbetsutskottet. På så sätt kommer merparten av de 
beslut som krisledningsnämnden tar att fattas av nämnden istället för på 
delegation. Eftersom delegationsbeslut ska redovisas nämnd för att 
överklagandetiden ska börja löpa kommer en förändring av 
krisledningsnämndens sammansättning att leda till att beslutens överklagandetid 
börjar gälla direkt efter att nämndens protokoll är anslaget, istället för att 
delegationsbesluten först ska redovisas till nästa nämnd och sedan börjar 
överklagandetiden gälla.  

En minskning av nämndens sammansättning från kommunstyrelsen, som 
består av 15 ledamöter, till kommunstyrelsens arbetsutskott, som består av sju 
ledamöter, leder även till att nämndens ledamöter snabbare torde kunna 
sammankallas, om behov uppstår.  

Krisledningsnämndens ikraftträdande 
Förvaltningen föreslår att en ny paragraf 2 införs, som redogör för när och hur 
krisledningsnämnden träder i kraft. Enligt förslaget ska ordförande, eller vid 
dennes förhinder vice-ordförande, bedöma när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion och besluter i sådana fall att så ska ske. 
Förslaget är detsamma som anges i 2 kapitlet 2 paragrafen LEH. Förvaltningen 
föreslår ändå att informationen om hur nämnden kan träda i kraft bör lyftas in i 
reglementet, så all central information om nämndens verksamhet finns samlad i 
reglementet.  

Krisledningsnämndens uppgifter 
Under paragraf 3 i reglementet föreslår förvaltningen att ett förtydligande görs, 
så det blir tydligt att kommunstyrelsen ansvarar för de delar i kapitel 2 i LEH 
som är av förberedande karaktär och för förberedelse för och verksamhet 
under höjd beredskap (kap.3 LEH).  
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Till följd av att kommunstyrelsen ska ha hand om de förberedande uppgifterna 
som lyfts i kapitel 2 i LEH plockas gamla paragraf 3 bort från 
krisledningsnämndens reglemente. Detta då ansvaret för att det för varje ny 
mandatperiod ska fastställas en plan för hantering av extraordinära händelser 
åläggs kommunstyrelsen istället för krisledningsnämnden. 

Besluta om bistånd till eller från en annan kommun 
I nuvarande reglemente lyfts endast möjligheten att bevilja bistånd till en annan 
kommun upp. I kapitel 4 § 1 LEH står så här:  

Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra 
kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse 
i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt 
till skälig ersättning av den andra kommunen eller regionen. 

Om en kommun ska kunna fatta beslut om att bevilja hjälp till en annan 
kommun lär ju även någon behöva fatta ett beslut om att begära hjälp. 
Förvaltningen föreslår att paragraf 9 i reglementet kompletteras med 
information om att krisledningsnämnden även får besluta om att begära bistånd 
från en annan kommun.  

Övriga förändringar 
Kommunstyrelsens förvaltning har ändrat ordet landstings till regioners i själva 
lagnamnet. Likaså har förvaltningen ändrat kommunfullmäktige till fullmäktige, 
för att vara konsekventa i nomenklaturen. Förvaltningen föreslår även att 
reglementets namn ändras från Reglemente för Ludvika kommuns 
krisledningsnämnd till Reglemente för krisledningsnämnden. Detta för att följa 
namnsättningen på övriga kommunala nämnders reglementen. Det är 
underförstått att det är frågan om Ludvika kommuns krisledningsnämnd då 
fullmäktige i Ludvika kommun antar reglementet.  

Förslag till ikraftträdande och val av ny krisledningsnämnd 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det nya reglementet träder i kraft 
den 1 augusti 2020. Detta för att det inte ska råda otydligheter vilket reglemente 
som gäller ifall rådande omständigheter med Covid-19 viruset skulle påkalla ett 
behov av att ta i bruk krisledningsnämnden.  

Fullmäktige får enligt kommunallagens 4 kapitel 10 paragraf återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i 
nämndorganisationen. Ändringen i nämndens sammansättning leder till ett 
behov av att återkalla nuvarande ledamöters uppdrag per 31 juli 2020, under 
förutsättning att fullmäktige antar det föreslagna reglementet. 

Till följd av ändringen behöver även fullmäktige välja nya ledamöter och 
ersättare till krisledningsnämnden från och med den 1 augusti 2020. Förslaget är 
att fullmäktige väljer de ledamöter som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden.   

Den nya krisledningsnämnden behöver även sammanträda och anta en ny 
delegationsordning till följd av den föreslagna ändringen i nämndens 
sammansättning. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom förslaget till ändrat reglemente innebär att kommunstyrelsens 
arbetsutskott utgör krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsen kommer 
antalet ledamöter i nämnden att minska. Detta torde leda till lägre kostnader i 
form av arvoden. Likaså faller krisledningsnämndens arbetsutskott bort, då ett 
arbetsutskott inte behövs. Som alltid då det gäller kostnader för förtroendevalda 
beror det helt på vilka som väljs till uppdragen eftersom en del kommer behöva 
få ersatt förlorad arbetsförtjänst och resekostnader, medan andra inte behöver 
det.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Reglemente för krisledningsnämnden daterat den 15 april 2020.  
2. Reglemente för Ludvika kommuns krisledningsnämnd antaget den 27 

augusti 2012 § 153 

Beslut skickas till 
Krisledningsnämnden 
Styrdokument 
Troman 
Akten 
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Reglemente för 
krisledningsnämnden 
 

Dokumentnamn 
Reglemente för krisledningsnämnden 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Omfattning 
Krisledningsnämnden 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Säkerhetschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Beslutad 
2012-08-27 § 153 

Bör revideras senast 
Vid behov och vid ny 
mandatperiod 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2012/155-12 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

KF 2020-06-01 § XX Ändring av sammansättning från KS till KSAU,  § 2 
införd, förtydligande i §§ 3 och 8, gamla § 3 är 
borttagen, namnbyte från landsting till region och 
kommunfullmäktige till fullmäktige.  

KS 2020/131-00 
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Reglemente för krisledningsnämnden

 
 
  

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämnd  
§ 1  

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd. 

Krisledningsnämndens ikraftträdande 
§ 2 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder viceordförande, 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion 
och beslutar i sådana fall att så ska ske.  

Uppgifter  
§ 3 

Krisledningsnämnden svarar för uppgifter enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, med undantag för de förberedande åtgärderna 
som lyfts i kapitel 2 och hela kapitel 3, som handlar om åtgärder vid höjd 
beredskap. Dessa ansvarar kommunstyrelsen för.   

Krisledningsnämnden leder kommuners och regioners organisation och 
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid, då behov om nämndens 
ikraftträdande fattats enligt § 2 i detta reglemente. Krisledningsnämnden har 
rätt att fatta beslut inom andra nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Brådskande beslut 
§ 4 

Om synnerlig brådska föreligger får ordföranden, och vid förhinder, vice 
ordföranden fatta beslut i nämndens ställe och vidta de åtgärder som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
snarast anmälas till nämnden. 

Övertagande av verksamhetsområden 
§ 5 

I anslutning till händelser som kan innebära att en eller flera viktiga 
samhällsfunktioner hotas, får krisledningsnämnden besluta om att överta 
verksamheter från andra styrelser och nämnder. 
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Reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden får, i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till 
händelsens omfattning, överta verksamheter som kan bidra till att undanröja 
risk för skador och hot mot liv, egendom och miljö samt viktiga 
samhällsfunktioner. Nämndens beslut om övertagande ska omgående delges 
berörd nämnd. 

När förhållandena så medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 
som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Anmälan av beslut 
§ 6 

Krisledningsnämndens beslut ska delges fullmäktige.  

Verksamhetens upphörande 
§ 7 

Krisledningsnämnden ska, när förhållandena medger det, besluta att de 
uppgifter nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie 
nämnd.  

Fullmäktige får även besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår övertagna verksamhetsområden 
till ordinarie nämnd. 

Bistånd till eller från annan kommun 
§ 8 

Kommuner får på begäran bistå annan kommun som drabbats av en 
extraordinär händelse eller vid egen extraordinär händelse begära hjälp av annan 
kommun. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om sådan begäran.  

Stöd till enskild 
§ 9 

Kommunen får under extraordinära händelser lämna begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Krisledningsnämnden kan fatta 
beslut om stöd till enskild.  

Bistånd med sjukvårdsresurser 
§ 10 

Bestämmelser om kommuners och regioners möjlighet att bistå annan kommun 
och annat landsting med sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse finns i 
hälso- och sjukvårdslagen. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om sådant 
bistånd. 
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Reglemente för krisledningsnämnden

______ 
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Reglemente för Ludvika kommuns 
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Dokumentägare 

Kommunchef 
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Reglemente för Ludvika kommuns krisledningsnämnd 

 
 

  

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
 

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 

Policy Anger 

kommunens 

förhållningssätt 

till något.  

Långsiktig och 

övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 

per 

mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 

vägval och 

prioriteringar. 

Kan innehålla 

mål och 

uppdrag. 

Kommunstyrelsen 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 

per 

mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 

konkreta 

beskrivningar 

av vad som ska 

göras och hur 

det ska göras.  

Kommunstyrelsen 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare 

eller 

beslutad 

period 

Minst en gång 

per 

mandatperiod 

eller då 

riktlinjen 

upphör att 

gälla 

Regler Ska vara 

konkreta och 

sätta tydliga 

gränser.  

Fullmäktige, 

kommunstyrelsen 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare 

eller 

beslutad 

period.  

Minst en gång 

per 

mandatperiod 

eller då 

reglerna 

upphör att 

gälla 
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Reglemente för Ludvika kommuns krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnd  
§ 1  

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. 

Uppgifter  
§ 2 

Krisledningsnämnden leder, med stöd av lagen (SFS 2006:544) som reglerar 

kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära 

händelser i fredstid. Krisledningsnämnden har rätt att fatta beslut inom andra 

nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 

kommunen. 

Plan för hantering av extraordinära händelser 
§ 3 

För varje ny mandatperiod ska en plan fastställas för hantering av extraordinära 

händelser. 

Brådskande beslut 
§ 4 

Om synnerlig brådska föreligger får ordföranden, och vid förhinder, vice 

ordföranden fatta beslut i nämndens ställe och vidta de åtgärder som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

snarast anmälas till nämnden. 

Övertagande av verksamhetsområden 
§ 5 

I anslutning till händelser som kan innebära att en eller flera viktiga 

samhällsfunktioner hotas, får krisledningsnämnden besluta om att överta 

verksamheter från andra styrelser och nämnder. 

Krisledningsnämnden får, i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till 

händelsens omfattning, överta verksamheter som kan bidra till att undanröja 

risk för skador och hot mot liv, egendom och miljö samt viktiga 

samhällsfunktioner. Nämndens beslut om övertagande ska omgående delges 

berörd nämnd. 

När förhållandena så medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 

som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
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Reglemente för Ludvika kommuns krisledningsnämnd 

Anmälan av beslut 
§ 6 

Krisledningsnämndens beslut ska delges kommunfullmäktige. 

Verksamhetens upphörande 
§ 7 

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska 

upphöra. Om kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut återgår övertagna 

verksamhetsområden till ordinarie nämnd. 

Bistånd till annan kommun 
§ 8 

Kommuner får på begäran bistå annan kommun som drabbats av en 

extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om sådan begäran. 

Stöd till enskild 
§ 9 

Kommunen får under extraordinära händelser lämna begränsat ekonomiskt 

stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Krisledningsnämnden kan fatta 

beslut om stöd till enskild.  

Bistånd med sjukvårdsresurser 
§ 10 

Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att bistå annan 

kommun och annat landsting med sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse 

finns i hälso- och sjukvårdslagen. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om 

sådant bistånd. 

______  

 

  

 

312



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-30 
Diarienummer 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikaela Nordling, 0240-861 32 
mikaela.nordling@ludvika.se  

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsförvaltningen 
daterat den 30 mars 2020.   

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige på sitt sammanträde den 25 
mars 2020 § 23 att fullmäktige reviderar paragraf 3 i reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. Ändringen föreslås till följd av en föråldrad hänvisning till en 
paragraf i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Nämnden föreslår att paragraf 3 ska ha följande lydelse:  

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Från nämndens ansvar är 
undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att verka för att 
det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer 
som anges i  § 1 LSS. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag, med tillägget att lagens SFS-nummer (1993:387) förs 
in i laghänvisningen. I samband med denna revidering byts även 
dokumentägare från kanslichef till stöd- och styrningschef, då 
kanslichefstjänsten upphört. Därtill föreslår förvaltningen att reglementet inte 
längre behöver ses över årligen, istället räcker det vid behov och vid ny 
mandatperiod. Förvaltningen har omarbetat reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden och föreslår att fullmäktige antar det reviderade reglementet 
daterat den 30 mars 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Bilagor 
1. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden daterat den 30 mars 2020.  
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 

25 mars 2020 § 25.  

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Styrdokument 
Akten 
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Datum 

2020-03-30 
 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

Dokumentnamn 
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Omfattning 
Vård- och 
omsorgsnämnden 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Stöd- och styrningschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Kommunallag 
 
Beslutad 
KF 2003-12-18, § 264 

Bör revideras senast 
Vid behov och vid ny 
mandatperiod 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2003/903 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

2008-04-24 § 62 § 4, 5 och 6 gällande handläggning av ärenden 
enligt alkohollagen, 
ärenden enligt tobakslagen och handläggning av 
ärenden om anordnande av visst automatspel 
upphävs. 

KS 1999/505 

2013-02-18 § 5 Strykning av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst 
i och med att Region Dalarna övertog ansvaret 

KS 2013/541 

2013-12-16 § 190 Ändring i § 2 med anledning av införandet av 
gemensam hjälpmedelsnämnd 

KS 2013/541 

2016-10-24 § 186 Komplettering till reglementet § 4 KS  2015/443 
2020- Ändring av laghänvisning i § 3 KS 2020/148 
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

 
 
  

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

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 
per 
mandatperiod 

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

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
riktlinjen 
upphör att 
gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång 
per 
mandatperiod 
eller då 
reglerna 
upphör att 
gälla 
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
Utöver vad som stadgas i allmänna reglementet gäller följande för vård- och 
omsorgsnämnden. 

§ 1 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten när det gäller 
omsorger om äldre människor samt då det gäller omsorger om människor med 
funktionshinder. 

§ 2 

Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Från 
nämndens ansvar är det undantaget det ansvar som Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna har. 

§ 3 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som 
regleras i LSS § 15 punkt 5, att verka för att det allmänna fritids- och 
kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i § 1 LSS. 

§ 4 

Nämnden ansvarar för att organisera och ansvara för kommunens 
gemensamma kostorganisation. 

____________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 23  Dnr 2019/186 

 

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att revidera 

reglementet för vård- och omsorgsnämnden under reglementets § 3  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att det reviderade 
reglementet ersätter nuvarande reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden antaget den 18 december 2003 med revideringar 24 
april 2008, 18 februari 2013, 16 december 2016 och 24 oktober 2016 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att en gammal hänvisning till LSS-lagen används i 
reglementet för vård- och omsorgsnämnden föreslås en revidering av § 3 i 
reglementet. 

Nämnden utövar ledning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Fritidsverksamhet och  kulturella aktiviteter enligt LSS § 9 c  
är dock undantagna från nämndens ansvar. Detta ansvar handhas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

§ 3 i reglementet föreslås därför lyda enligt nedan; 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att 
verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i  
§ 1 LSS. 

Med denna revidering blir vård- och omsorgsnämndens reglemente att ha 
samma hänvisning som kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande § 15 
punkt 5 LSS. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2020 

2. § 19 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-15 
Diarienummer 

KS 2019/441-00  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om översyn av kommunens arbete 
med grönytor 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då en grönstrukturstrategi redan 
påbörjats och det som föreslås i motionen håller på att utföras.  

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 24 september 2019 följande:  

 att Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kommunfastigheter och 
Ludvika Hem tar fram ett styrdokument för hur kommunkoncernens 
grönytor kan skötas och användas för att möta flera olika typer av 
samhällsutmaningar. 

 Att styrdokumentet innehåller mål om biologisk mångfald. 
 Att styrdokumentet tar hänsyn till aktuell forskning kring kopplingen 

mellan grönytor och människors välbefinnande 
 Att styrdokumentet innehåll mål om hur användning av fossila bränslen 

vid grönyteskötsel kan minska. 
 Att styrdokumentet innehåller en analys av vilka åtgärder som behövs 

för hur grönytor kan användas för att möta klimatförändringar. 
 

Motionen har gått på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika 
Kommunfastigheter AB (LKFAB). LKFAB:s styrelse beslöt den 11 mars 2020 
§ 102 att godkänna en skrivelse daterad samma dag, av vilken det framgår att 
styrelsen tillstyrker förslaget om upprättandet av ett gemensamt styrdokument 
för kommunkoncernen vad gäller skötsel och användning av grönytor.  

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 25 mars 2020 § 21. 
Av yttrandet framgår att nämnden föreslår fullmäktige att motionen är 
tillgodosedd. Nämnden håller på och tar fram en grönstrukturstrategi. I den 
kommer en del av de punkter motionären lyfter att tas upp, andra kan behöva 
tas upp i efterföljande riktlinjer eller skötselplan för grönytor. Det pågår även 
arbete med att kartlägga och digitalisera de grönytor kommunen ansvarar för, 
av vem och hur de förvaltas.  

Förvaltningen föreslår att fullmäktige anser motionen tillgodosedd, utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens pågående arbete med att ta fram en 
grönstrukturstrategi. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen har 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-15 

Diarienummer 
KS 2019/441-00  

Sida 

2(2) 

LKFAB och LudvikaHem bjudits med att delta i processen med framtagandet 
av grönstrukturstrategin.  

Ekonomiska konsekvenser 
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår bland annat att arbetet med 
att ta fram en grönstrukturstrategi inte medför några extra kostnader. Förslaget 
till strategi behöver i sig inte heller innebära ökade kostnader, utan på sikt kan 
kommunen genom bättre överblick och planering av kommunens grönytor 
istället spara pengar.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad 24 september 2019.  
2. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 

den 11 mars 2020 § 102 samt skrivelse daterad 11 mars 2020.  
3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 

mars 2020 § 21. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Ludvika Kommunfastigheter AB för kännedom 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Akten
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Protokoll 
Diarienummer 

LH2020/81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 

Dokumentdatum 

2020-03-11 

§100 LARITSTORP 6:27, DEL AV FÖRSÄLJNING 
Ulf Rosenqvist informerar am förslag till försäljning av del av fastigheten Laritstorp, 6:27, bilaga 22 - 23. 

Styrelsen beslutar godkänna försäljning av del av Laritstorp 6:27 och uppdrar till VD att genomföra 

försäljningen. 

Alexander Trygg konstateras jävig i ärendet och deltar därför ej i beslutet. 

§101 REMISS: GRÖNYTOR ÄLDREBOENDEN 
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till skrivelse avseende svar pâ remiss beträffande inlämnad motion am 

"Grönytor äldreboenden" bilaga 24 - 25. 

Styrelsen beslutar godkänna skrivelsen och ger VD i uppdrag att tillställa Ludvika kommun svaret. 

§102 REMISS: GRÖNYTOR ÖVRIGT 
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till skrivelse avseende svar pâ remiss beträffande inlämnad motion am 

"Grönytor övrìgt" bilaga 26 -27. 

Styrelsen beslutar godkänna skrivelsen och ger VD i uppdrag att tillställa Ludvika kommun svaret. 

§103 REMISS: DAGVATTENSTRATEGI 
Ulf Rosenqvist redovisar förslag till skrivelse avseende svar pâ remiss beträffande inlämnad motion am 

"Dagvattenstrategi" bilaga 28 - 29. 

Styrelsen beslutar godkänna skrivelsen och ger VD i uppdrag att tillställa Ludvika kommun svaret. 

§104 RIKTLlNJER FÖR KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1 % REGELN) 
Ulf Rosenqvist informerar am riktlinjer för konstnärlig utsmyckning. Det pagar ett arbete med utformning 

av regelverk i kommunen gällande konstnärlig utsmyckning, bilaga 30. 

Styrelsen noterar informationen till protokollet. 

§105 ÖVRIGT 
Inga övriga fragor. 

§106 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
Onsdagen den 8 april kl 09.00 Köpmansgatan 2. 

Lena Karlmats 

Vid Protokollet 

Conny Bringâs 

4 (4) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-03-25 
 
  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 21  Dnr 2020/22 

 

Yttrande över motion angående översyn av 
kommunens arbete med grönytor 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse förslaget 
tillgodosett då en grönstrukturstrategi redan påbörjats och det som föreslås i 
motionen håller på att utföras. 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-09-24 att: 

- Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kommunfastigheter och 
LudvikaHem tar fram ett styrdokument för hur kommunkoncernens 
grönytor kan skötas och användas för att möta flera olika typer av 
samhällsutmaningar.  

- Styrdokumentet innehåller mål om biologisk mångfald. 

- Styrdokumentet tar hänsyn till aktuell forskning kring kopplingen 
mellan grönytor och människors välbefinnande. 

- Styrdokumentet innehåller mål om hur användning av fossila bränslen 
vid grönyteskötsel kan minska. 

- Styrdokumentet innehåller en analys av vilka åtgärder som behövs för 
hur grönytor kan användas för att möta klimatförändringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärens synpunkter om att den 
forskning som finns kring natur/grönytor och människor välbefinnande och 
hälsa bör få större genomslagskraft inom kommunens verksamheter. Utöver 
driftperspektiv bör även andra frågor så som biologisk mångfald, estetik, 
människors välbefinnande och klimatanpassning få utrymme i planering och 
skötsel av grönytor.  

Några av de punkter som motionären yrkar på kommer att lyftas i pågående 
Grönstrukturstrategi, medan andra kan behöva tas upp i efterföljande riktlinjer 
eller skötselplan för grönytor.  

Det pågår även ett arbete just nu med att kartlägga och digitalisera de grönytor 
som kommunen ansvarar för, av vem och hur de förvaltas. Detta arbete 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

kommer att ge en överblick över hur kommunens grönyteskötsel fungerar idag 
samt utgöra en grund för att kunna effektivisera och bättre planera 
grönyteskötseln.  

Angående samarbete med kommunägda bolag så ska enligt ägardirektiv 
kommunala policyer m.m. i tillämpliga delar gälla även bolagen.   

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en grönstrukturstrategi finns redan med i 
samhällsbyggnadsförvaltningens planering och medför därför inga extra 
kostnader. Förslaget i sig behöver inte heller innebära några ökade kostnader. 
Genom en bättre överblick och planering av skötseln av kommunens grönytor 
kan man istället på sikt spara pengar. Dessutom bidrar en satsning på 
grönstrukturen i tätorterna till bättre klimatanpassning, tillvaratagande av 
ekosystemtjänster och bättre folkhälsa, områden som ger stora 
samhällsekonomiska vinster men är svåra att sätta en siffra på.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 6 

februari 2020. 

2. Motion från Miljöpartiet. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020 §14. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Grönytestrateg 
Akten

2324



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-06 

Diarienummer 
SBN 2020/22        

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kajsa Holmqvist, 024086249 
kajsa.holmqvist@ludvika.se  

 
 

 
 

 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande: Motion om översyn av kommunens arbete 
med grönytor 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

förslaget tillgodosett då en grönstrukturstrategi redan påbörjats och det 
som föreslås i motionen håller på att utföras. 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-09-24 att: 

- Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kommunfastigheter och 
LudvikaHem tar fram ett styrdokument för hur kommunkoncernens 
grönytor kan skötas och användas för att möta flera olika typer av 
samhällsutmaningar.  

- Styrdokumentet innehåller mål om biologisk mångfald. 

- Styrdokumentet tar hänsyn till aktuell forskning kring kopplingen 
mellan grönytor och människors välbefinnande. 

- Styrdokumentet innehåller mål om hur användning av fossila bränslen 
vid grönyteskötsel kan minska. 

- Styrdokumentet innehåller en analys av vilka åtgärder som behövs för 
hur grönytor kan användas för att möta klimatförändringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärens synpunkter om att den 
forskning som finns kring natur/grönytor och människor välbefinnande och 
hälsa bör få större genomslagskraft inom kommunens verksamheter. Utöver 
driftperspektiv bör även andra frågor så som biologisk mångfald, estetik, 
människors välbefinnande och klimatanpassning få utrymme i planering och 
skötsel av grönytor.  

Några av de punkter som motionären yrkar på kommer att lyftas i pågående 
Grönstrukturstrategi, medan andra kan behöva tas upp i efterföljande riktlinjer 
eller skötselplan för grönytor.  

Det pågår även ett arbete just nu med att kartlägga och digitalisera de grönytor 
som kommunen ansvarar för, av vem och hur de förvaltas. Detta arbete 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-06 

Diarienummer 
SBN 2020/22 Dnr  

Sida 
2(2) 

kommer att ge en överblick över hur kommunens grönyteskötsel fungerar idag 
samt utgöra en grund för att kunna effektivisera och bättre planera 
grönyteskötseln.  

Angående samarbete med kommunägda bolag så ska enligt ägardirektiv 
kommunala policyer m.m. i tillämpliga delar gälla även bolagen.   

 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en grönstrukturstrategi finns redan med i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planering och medför därför inga extra 
kostnader. Förslaget i sig behöver inte heller innebära några ökade kostnader. 
Genom en bättre överblick och planering av skötseln av kommunens grönytor 
kan man istället på sikt spara pengar. Dessutom bidrar en satsning på 
grönstrukturen i tätorterna till bättre klimatanpassning, tillvaratagande av 
ekosystemtjänster och bättre folkhälsa, områden som ger stora 
samhällsekonomiska vinster men är svåra att sätta en siffra på.  

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kajsa Holmqvist 
Grönytestrateg 

Beslut skickas till 
Akten 
Grönytestrateg
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-23 
Diarienummer 

KS 2019/442-00  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om upprustning av grönytor vid 
kommunens äldreboenden 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen 
håller på att utföras.  

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) föreslår i motion daterad 24 september 2019 att en plan tas 
fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas upp och 
utvecklas, för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som bor på 
kommunens äldreboenden. 

Motionen har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och Ludvika 
Kommunfastigheter AB (LKFAB). Vård- och omsorgsnämnden föreslog på sitt 
sammanträde den 26 februari 2020 § 6 att fullmäktige anser motionen 
tillgodosedd. Nämnden redogör i sitt yttrande för utemiljön vid de olika 
boendena och av yttrandet framgår även att förvaltningen ska upprätta en plan 
för hur de extra budgetmedel på 500 tkr som reserverats i budget 2020 för 
utemiljö/utevistelsegarantin ska användas.  

LKFAB:s styrelse behandlade ärendet på sitt styrelsemöte den 11 mars 2020 § 
101. Av styrelsens yttrande framgår att LKFAB sedan 1 januari 2020 övertagit 
ägandet av kommunens särskilda boenden och att huvudmotivet för 
överföringen av fastigheter är att öka andelen planerat underhåll, även gällande 
den yttre miljön på fastigheterna. Av yttrandet framgår att LKFAB kommer att 
ta fram underhållsplaner och skötselplaner för fastigheterna. Skötselplanerna 
för den yttre miljön kommer bolaget att ta fram i samverkan med kommunens 
parkenhet samt ansvariga lokalhyresgäster. LKFAB anser att den av motionären 
efterlysta planen motsvaras av den underhållsplan och skötselplan som bolaget 
upprättar under de närmsta åren.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar i linje med 
remissinstansernas yttranden, det vill säga att motionen anses tillgodosedd 
utifrån det pågående arbete som sker och kommer att ske närmsta åren.  

Ekonomiska konsekvenser 
Av vård- och omsorgsnämndens yttrande framgår att redan pågående aktiviteter 
utvecklas inom befintlig budgetram och att en plan för hur de öronmärkta 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-23 

Diarienummer 
KS 2019/442-00  

Sida 

2(2) 

pengarna på 500 tkr för utemiljö/utevistelsegaranti, som fullmäktige beslöt om i 
budgeten för 2020, ska upprättas.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad 24 september 2019.  
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 

26 februari 2020 § 6 inklusive tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019. 
3. Protokollsutdrag från Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 

den 11 mars 2020 § 101 inklusive yttrande daterat 11 mars 2020.    

Beslut skickas till 
Motionären 
Ludvika Kommunfastigheter AB för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2020-02-26 
 
  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2019/352 

 

Svar - Motion om upprustning av grönytor vid 
kommunens äldreboenden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionen tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad den 7 november 2019, som sitt yttrande till 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg, Miljöpartiet de gröna, föreslår motion daterad 24 september 2019 
att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas 
upp och utvecklas för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som bor på 
kommunens äldreboenden. 

På samtliga äldreboenden med heldygnsomsorg finns en fin utemiljö i den 
närmaste omgivningen. Utemiljön kan upplevas mer eller mindre attraktivt 
beroende på var äldreboendet är geografiskt och fysiskt placerat. Ansvaret för 
underhåll av utemiljön vid kommunens fastigheter åligger Ludvika kommun 
fastigheter AB, förutom vid demensboendet Skogen där ansvaret åligger 
Riksbyggen.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 22 oktober 2019 att 
öronmärka 500 tkr i budgeten år 2020 för utemiljö och utevistelsegaranti. Detta 
ger nämnden möjligheter att utveckla idéer som stimulerar hyresgästerna att 
vistas mera utomhus.  
 
Förvaltningen kommer att upprätta en plan för hur de pengarna ska användas. 
Redan pågående aktiviteter kommer utvecklas inom befintlig ram. Varför 
motionens syfte anses tillgodosett. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  den 12 februari § 5. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledning 
Akt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-11-07 

Diarienummer 
VON 2019/352  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Upprustning av grönytor vid kommunens äldreboende. 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionen tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad den 7 november 2019, som sitt yttrande till 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Åsa Wikberg, Miljöpartiet de gröna, föreslår motion daterad 24 september 2019 
att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas 
upp och utvecklas för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som bor på 
kommunens äldreboenden. 

På samtliga äldreboenden med heldygnsomsorg finns en fin utemiljö i den 
närmaste omgivningen. Utemiljön kan upplevas mer eller mindre attraktivt 
beroende på var äldreboendet är geografiskt och fysiskt placerat. Ansvaret för 
underhåll av utemiljön vid kommunens fastigheter åligger Ludvika kommun 
fastigheter AB, förutom vid demensboendet Skogen där ansvaret åligger 
Riksbyggen.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 11 november 2019 att 
öronmärka 500 tkr i budgeten år 2020 för utemiljö och utevistelsegaranti. Detta 
ger nämnden möjligheter att utveckla idéer som stimulerar hyresgästerna att 
vistas mera utomhus.  
 
Förvaltningen kommer att upprätta en plan för hur de pengarna ska användas. 
Redan pågående aktiviteter kommer utvecklas inom befintlig ram. Varför 
motionens syfte anses tillgodosett. 

 

Beskrivning av ärendet  
Åsa Wikberg, Miljöpartiet de gröna, föreslår i motion daterad 24 september 
2019 att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska 
rustas upp och utvecklas för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som 
bor på kommunens äldreboenden. 
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Ansvaret för utemiljön vid kommunens fastigheter åligger Ludvika kommun 
fastigheter, LKFAB, förutom vid demensboendet Skogen där ansvaret åligger 
Riksbyggen.  

Motionen beskriver att forskningen visar att närhet till natur, växter och djur är 
viktigt för människans välbefinnande. Samt att det är många personer på 
kommunens äldreboenden som har svårt att röra sig och som sällan får uppleva 
utevistelse. Den beskriver också att kommunfullmäktige antagit en 
utevistelsegaranti för all brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden.  

För att uppnå utevistelsegarantin och att personer på äldreboenden ska få 
uppleva det motionen beskriver så arbetar vård och omsorgsnämndens 
verksamheter för att skapa en så bra miljö som möjligt för de som bor där.  
Personalen arbetar aktivt för att uppmuntra till att hyresgästerna ska vistas ute.  

På Solsidans äldreboende har de uteplatser med utgång från samvarorum och 
avdelningsköken. Det finns utemöbler och parasoll. I flera år har de odlat i 
pallkragar vilket uppskattas av de boende. När hösten kommit har de ätit färsk 
potatis, tomater, gurka m m till måltiderna. Sallad och gräslök har inmundigats 
till frukostsmörgåsen. Kommunens växthus har också planterat blommor vid 
uteplatserna. Personalen har gjort iordning krukor tillsammans med de boende 
till uteplatserna. 
 
Vid Biskopsgårdens äldreboende finns en gemensam uteplats där personalen, 
efter bästa förutsättningar, försöker skapa en trevlig plats för hyresgästerna att 
vistas.  
De senaste åren har personal tillsammans med hyresgästerna planterat frön för 
att driva fram blommor till uteplatsen och man har gemensamt odlat potatis 
som senare avnjutits.  
Planering framåt är att gemensamt med fastighetsskötaren se över möjligheter 
att skapa nya förutsättningar och möjligheter för vidareutveckling av 
uteplatsen.   
 
Vid Skogens äldreboende för personer med demensdiagnoser finns 
odlingslådor utanför varje avdelning, där finns blommor i olika färger och en 
del är sådana som är mjuka att känna på. I en del av lådorna odlar de potatis, 
sallad mm. Det finns en paviljong med sittmöbler och solcellsbelysning.  
Det finns äpplen som boende kan plocka, rabarber som de gör paj av 
sommartid. Sittbänkar finns på olika platser i trädgården så de kan vila efter 
vägen när de är ute på promenad. 
Höst och vintertid finns fågelstugor utanför varje avdelning där boende kan se 
fåglarna nära. Under vintern har de ofta rådjur utanför fönstren.  
De har även önskat en danspaviljong som fastighetsägaren räknar på och tar in 
offerter på. 
 
På Granlidens äldreboende finns odlingskragar och planerna inför kommande 
år är att utöka med ytterligare pallkragar för att odla potatis, persilja, blommor 
och smultron. Hyresgäster och personalen odlar tillsammans och följer hur 
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odlingarna utvecklas. Tillsammans övervintrar/planterar de om blommor och 
följer hur dessa växer. Blommorna placeras sedan ut på både balkonger och 
uteplatsen. På de inglasade balkongerna har de under vår, sommar, höst ofta 
tomater, gurka och många blommor. Balkongerna som är en del av utemiljön är 
också en del som de boende högt uppskattar. 
Det finns även en stenlagd uteplats, möblerad med bord, stolar och parasoll i 
närheten till terapiverksamheten, där kan alla på ett enkelt sätt fika när vädret 
tillåter. Under sommaren grillas det där vid något tillfälle. Runt uteplatsen är det 
blombuskar. Runt äldreboendet finns en asfalterad gång väg med bänkar 
utplacerade efter vägen för möjlighet till återhämtning och tid för en stunds 
reflektion tillsammans med anhöriga eller personal. På ett ställe efter gångvägen 
växer vildhallon vilket personalen hjälper hyresgästerna att smaka på. Efter 
vägen växer också syrener. På baksidan av huset finns flera fruktträd, sommar 
och vinteräpple, plommon, päron och körsbär, samt bärbuskar, svartvinbär och 
krusbär. Tanken med planteringen är att buskarna är placerade nära 
stenplattorna så att hyresgästerna på egen hand ska kunna plocka bären. Frukt 
och bär används också till bakverk. 
 
Vid Solgärdets äldreboende finns en uteplats med blommor och buskar och 
träd. För personer med demensdiagnoser har personalen själva gjort en uteplats 
runt en fontän, där finns blommor och ett träd. På balkongerna odlar personal 
och hyresgäster tillsammans potatis mm i hinkar. Planer finns att utöka 
uteplatserna med mer odlingar och blommor. Solgärdets äldreboende har också 
ett stort inglasat rum som ger en känsla av att vara utomhus om hyresgästerna 
inte vill eller kan vara ute.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 11 november 2019 att 
öronmärka 500 tkr i budget 2020 för utemiljö/utevistelsegaranti. Förvaltningen 
kommer att upprätta en plan för hur de pengarna ska användas. Redan 
pågående aktiviteter kommer utvecklas inom befintlig budgetram.  

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Lotta Daun Messing 
Biträdande Områdeschef 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Svar pâ motion 
Dokumentdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar pâ motion ang "Upprustníng av grönytor vid 
kommunens äldreboenden" KS 2019/442 

Ludvika Kommunfastigheter AB har fâtt rubricerad motion pâ remiss och har behandlat ärendet pâ 

styrelsemötet 2020-03-11 §101 och lämnar sina synpunkter i texten nedan. 

Styrelsen för bolaget välkomnar den politiska ambitionen att i en högre grad nu erbjuda de boende pâ 

kommunens äldreboenden en utevistelse genom den i kommunfullmäktige antagna utevistelsegarantin. 

Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB) som frân och med 1 januari 2020 nu övertagit ägandet av 

kommunens särskilda boenden (äldreboenden mm) har ocksâ ansvaret för underhâll och skötsel av den 

yttre miljön. Motsvarande anläggningar finns även inom LudvikaHem AB sedan tidigare. 

Huvudmotivet med överföringen av fastigheter till LKFAB är att öka andelen planerat underhâll, sä även 

vad gäller den yttre miljön pâ fastigheterna. 

Underhâllsplaner och skötselplaner kommer att framarbetas för att hantera planering och prioritering av 

insatser i fastighetsbeständet. Prioriteringen av ätgärder pâ respektive fastighet mäste där komma att ske 

utífrân gällande ekonomiska förutsättningar där miljö, estetik, energi, hâllbarhet och ekonomi vägs 

samman. I bolagets arbete med framtagande av skötselplaner för den yttre miljön kommer samverkan ske 

med kommunens parkenhet samt ansvariga lokalhyresgäster. 

Bolaget anser därmed att frâgan om "att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring vâra 

äldreboenden ska rustas upp" motsvaras av den underhâllsplan respektive skötselplan som bolaget nu 

under de närmsta âren upprättar. 

1 (1) 
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