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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 69  Dnr 2020/19 

 

Taxa för avgift vid utlämnande av allmän handling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera. 

Taxan gäller från och med 1 september 2021. Taxan är tillämplig hos 
nämnder och styrelser i Ludvika kommun samt gemensamma nämnder där 
Ludvika kommun är värdkommun. 

2. Fullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpnings-
anvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

3. Fullmäktige fastställer att swish ska tillämpas som huvudsaklig 
betalningsform för uttag av avgift för kopia av allmän handling. I de fall 
swish saknas ska faktura skickas. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med 16 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgift tas ut för kopia av 
allmän handling och för utskrift av upptagningar för automatisk 
databehandling, om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Ludvika 
kommun föreslås därför anta Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera 
som tillämpar vad som är föreskrivet för en myndighet i 15–20 §§ 
avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande 
bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera daterad 27 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-05-27 
Diarienummer 

KS  2020/19 
00 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulf Johansson, 0240-862 81 
ulf.johansson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Antagande av taxa för avgift för kopia av allmän 
handling med mera 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera. 

Taxan gäller från och med 1 september 2021. Taxan är tillämplig hos 
nämnder och styrelser i Ludvika kommun samt gemensamma nämnder där 
Ludvika kommun är värdkommun. 

2. Fullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpnings-
anvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

3. Fullmäktige fastställer att swish ska tillämpas som huvudsaklig 
betalningsform för uttag av avgift för kopia av allmän handling. I de fall 
swish saknas ska faktura skickas. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med 16 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgift tas ut för kopia av 
allmän handling och för utskrift av upptagningar för automatisk 
databehandling, om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Ludvika 
kommun föreslås därför anta Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera 
som tillämpar vad som är föreskrivet för en myndighet i 15–20 §§ 
avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande 
bestämmelser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Ulf Johansson 
Arkivarie 

Bilagor 
Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera daterad 2021-05-27 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-05-27 

Diarienummer 
KS 2020/19 

Sida 

2(2) 

Beslut skickas till 
Styrdokument 
ludvika.se för publicering 
Samtliga nämnder 
Akten 
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Sida 

1(4) 
Datum 

2021-05-27 
 

  

Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Taxa för avgift för kopia av 
allmän handling med mera 
 

Dokumentnamn 
Taxa för avgift för kopia av allmän handling med 
mera 

Dokumenttyp 
Taxa 

Omfattning 
Samtliga nämnder 

Dokumentägare 
Kommundirektör 

Dokumentansvarig 
Kanslichef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
15–20 §§ Avgiftsförordningen (1992:191) 
 
Beslutad 
2021-08-23 

Bör revideras senast 
2025 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/19-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] [Skriv text här] 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-27 
      

      
Sida 

2(4) 

Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera

 
 
  

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 

2021-05-27 
      

      
Sida 

3(4) 

Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera

1 Taxa för avgift för kopia av allmän handling med 
mera 

 

1 §  

I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling 
ska nämnder och styrelser i Ludvika kommun samt gemensamma nämnder där 
Ludvika kommun är värdkommun tillämpa vad som är föreskrivet för en 
myndighet i 15–20 §§ Avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade 
motsvarande bestämmelser. 

2 §  

För service genom utlämnande i annan form än utskrift på papper som följer av 
offentlighetsprincipen, såsom till exempel i elektroniskt format, har en nämnd 
rätt att bestämma avgift med den begränsning som följer av 
självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler 
antagits får en nämnd tillämpa motsvarande avgifter för en framställd digital 
sida som för en utskrift enligt 1 §. 

3 § 

Nämnder i Ludvika kommun är sinsemellan befriade från avgift enligt dessa 
bestämmelser. Likaså är myndighet, instans eller person befriad från avgift som 
enligt lag eller annan författning har rätt till gratis information.  

Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn eller liknande har utan 
tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i övriga ärenden 
än ärende om utlämnande av handling, annan handling som måste 
kommuniceras i ärendet  

Avgift ska inte heller tas ut om beställningen görs av region, politiskt parti, 
förtroendevald, personalorganisation, massmedia eller statlig myndighet. Avgift 
får inte heller tas ut för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelserna i 
artikel 15 i dataskyddsförordningen. 

Denna taxa gäller från 1 september 2021. 
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Ludvika kommun 
Datum 

2021-05-27 
      

      
Sida 

4(4) 

Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera

2 Bilaga 
Enligt avgiftsförordningen (1992:191) 15-20 §§, senast ändrad till och med SFS 
2019:699, föreslås följande avgifter: 

Kopior: 
50 kronor för 10 sidor 

2 kronor för varje ytterligare sida 

Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning: 
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod 

600 kronor kopia av videoband 

120 kronor kopia av ljudbandsupptagning 

Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in: 
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av 
avskrift 

2 kronor för varje kopia, dock lägst 50 kronor 

 

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar är ej momspliktiga. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 74  Dnr 2021/245 

 

Information om förändrad budgetram till följd av 
införandet av gemensam fordonsorganisation 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar att nämndens budgetram för år 2022 kommer att 

minska med 373 300 kronor. Detta eftersom nämndens budgetmedel för 
bilarna, med undantag för drivmedel, kommer att ingå i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget från och med 1 januari 2022. 
Förändringen görs i samband med att fullmäktige slutgiltigt fastställer 
budget för år 2022.  

2. Kommunstyrelsen noterar att de budgetmedel som flyttas i samband med 
budgetfullmäktige inte täcker fordonsorganisationens personalkostnader. 
Dessa kommer nämnden att faktureras separat och de ska rymmas inom 
nämndens budgetram.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 att inrätta en kommun-
övergripande fordonsorganisation med placering under nuvarande kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden.  

Som en följd av beslutet ska bilarna från de olika nämnderna föras över till den 
gemensamma fordonsorganisationen. Detta betyder att även budgetmedlen från 
nämnden ska flyttas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden från och med 
1 januari 2022. Flytten av medel görs i samband med att fullmäktige slutgiltigt 
fastställer budgeten för år 2022 i november 2021. För kommunstyrelsen 
innebär detta att nämndens budgetram för år 2022 minskar med 373 300 
kronor. Budgetramen minskas med de kostnader nämnden haft för de bilar som 
förs över. Nämnden kommer fortsatt att ha budgetmedel för drivmedel till 
bilarna. Utöver de medel som förs över kommer nämnden att faktureras för 
personalkostnader för fordonsorganisationen. Personalkostnaderna ska rymmas 
inom befintlig ram för respektive nämnd. För kommunstyrelsens del beräknas 
personalkostnaderna utgöra 73 019 kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 29 juni 2021.  

______ 

13



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-06-29 
Diarienummer 

KS  2021/245 
04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Christina Anders 
christina.anders@ludvika.se  Ert datum 

2021-06-29 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Information om förändrad budgetram till följd av 
införandet av gemensam fordonsorganisation 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar att nämndens budgetram för år 2022 kommer att 

minska med 373 300 kronor. Detta eftersom nämndens budgetmedel för 
bilarna, med undantag för drivmedel, kommer att ingå i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget från och med 1 januari 2022. 
Förändringen görs i samband med att fullmäktige slutgiltigt fastställer 
budget för år 2022.  

2. Kommunstyrelsen noterar att de budgetmedel som flyttas i samband med 
budgetfullmäktige inte täcker fordonsorganisationens personalkostnader. 
Dessa kommer nämnden att faktureras separat och de ska rymmas inom 
nämndens budgetram.  

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 att inrätta en kommun-
övergripande fordonsorganisation med placering under nuvarande kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden.  

Som en följd av beslutet ska bilarna från de olika nämnderna föras över till den 
gemensamma fordonsorganisationen. Detta betyder att även budgetmedlen från 
nämnden ska flyttas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden från och med 
1 januari 2022. Flytten av medel görs i samband med att fullmäktige slutgiltigt 
fastställer budgeten för år 2022 i november 2021. För kommunstyrelsen 
innebär detta att nämndens budgetram för år 2022 minskar med 373 300 
kronor. Budgetramen minskas med de kostnader nämnden haft för de bilar som 
förs över. Nämnden kommer fortsatt att ha budgetmedel för drivmedel till 
bilarna. Utöver de medel som förs över kommer nämnden att faktureras för 
personalkostnader för fordonsorganisationen. Personalkostnaderna ska rymmas 
inom befintlig ram för respektive nämnd. För kommunstyrelsens del beräknas 
personalkostnaderna utgöra 73 019 kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under dåvarande 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-29 

Diarienummer 
KS 2021/245 

Sida 

2(3) 

samhällsbyggnadsnämnden, det som idag är kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden.  

Projektledare på kommunstyrelsens förvaltning har lett ett projekt för 
införandet av kommunövergripande fordonspool och fordonsorganisation. 
Projektorganisationen har bestått av projektgrupp med representation från 
samtliga förvaltningar inklusive två ekonomer från ekonomienheten, samt en 
styrgrupp. Av projektets slutrapport framgår att man inom ramen för projektet 
bland annat haft följande uppdrag:  

Ta fram och förankra kostnader för förvaltningarna samt förslag 
till ramjustering för kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
budget. 

Förutom att budget flyttas för nämndernas bilar kommer nämnderna att 
behöva finansiera sektionschefen för fordonsorganisationen och eventuellt 
ytterligare en anställd samt övriga kringkostnader kopplade till personalen, så 
som till exempel arbetskläder, telefon och it. Kringkostnaderna är beräknade på 
fyra anställda. Personalkostnaderna fördelas utifrån hur många bilar respektive 
nämnd lämnar över till fordonsorganisationen. Detta har beslutats av projektets 
styrgrupp.  

Inga budgetmedel för personalkostnaderna flyttas över, förutom i social- och 
utbildningsnämndens fall, där budgetmedel på 635 000 kronor för de två 
anställda som sköter fordon idag flyttas till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden redan i år. De ingår i personalstyrkan på fyra 
personer. Den budget som flyttas i samband med budgetbeslut i fullmäktige är 
för bilarna. Nämnderna kommer att faktureras för personalkostnader utöver de 
anställda som förs över från social- och utbildningsnämnden. 
Personalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram för respektive nämnd.  

De nedan redovisade personalkostnaderna bygger på att budgetmedel på 
635 000 kronor förts över från social- och utbildningsnämnden till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. Totalt beräknas personalkostnaderna för 
fordonsorganisationen uppgå till 1 511 233 kronor. Den kvarvarande summan 
på 876 233 kronor fördelas enligt tabellen nedan.  

Tabell1: Fördelning av personalkostnader på de olika nämnderna 
Nämnd Antal bilar Andel Del av 

bemanningskostnad 
KS 10 8 % 73 019 kr 
KSU 6 5 % 43 812 kr 
SUN 19 16 % 138 737 kr 
VON 85 71 % 620 665 kr 
Summa 120 100 % 876 233 kr 

 
Då fullmäktige är den instans som fastställer respektive nämnds budgetram 
kommer kommunstyrelsens förvaltning, i samband med att fullmäktige ska anta 
slutgiltig budget för år 2022 i november, att beakta överföringen av medel från 
respektive nämnd till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Det innebär att 
övriga nämnder kommer få en minskad budgetram motsvarande den kostnad 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-29 

Diarienummer 
KS 2021/245 

Sida 

3(3) 

nämnden haft för de bilar som förs över till den gemensamma 
fordonsorganisationen. Förändringen sker från och med den 1 januari 2022.  
Budget för drivmedel lämnas kvar på respektive nämnd. Flytten gäller 
huvudsakligen personbilar och lätta lastbilar, inte större arbetsfordon. 
Sammantaget flyttar 120 bilar. 

För kommunstyrelsen innebär detta att nämndens ram för år 2022 minskar med 
373 300 kronor, som från och med årsskiftet ingår i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budgetram.  
 
Tabell: Antal bilar och budgetmedel som överförs till fordonsorganisationen 
Nämnd Antal bilar 

att flytta 
Budget att flytta till nya 
fordonsorganisationen 

   
Kommunstyrelsen 10 373 300 kr 
Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

6 244 000 kr 

Social- och 
utbildningsnämnden 

19 891 000 kr 

Vård- och omsorgsnämnden 85 5 649 000 kr 

Totaler 120 7 157 300 kr 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag innebär att nämndens budgetram för år 2022 minskar 
med 373 300 kronor. Förändringen sker i samband med att fullmäktige fattar 
slutgiltigt beslut om budget för år 2022 i november. Nämnden kommer att ha 
kvar budgetmedel för drivmedel.  

Inga budgetmedel erhålls för de kostnader som respektive nämnd ska betala för 
personalkostnader (sektionschef, eventuell övrig anställd och övriga 
kringkostnader). Nämnden kommer att faktureras kostnaderna utifrån antal 
överförda bilar. En konsekvens av detta är att nämnden behöver beakta 
kostnaderna i sin ordinarie budgetram och detta kan leda till ett behov av 
besparing eller effektivisering någon annanstans. 

 

 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Christina Anders 
Ekonom  

Beslut skickas till 
Ekonomienheten för kännedom   
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för kännedom 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 66  Dnr 2021/222 

 

Fördelning av migrationsmedel och fastställande av 
fördelningsnyckel för år 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till fördelning av statliga migrationsmedel 
för år 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 24 november 2020 § 208 en ny fördelnings-
nyckel av integrationsmedel för år 2021. I tidigare fattade beslut från 18 
november 2019 § 234 fick dåvarande kommunchefen i uppdrag att se över 
fördelningen årligen i samband med budgeten.  

Under våren 2021 har en översyn skett av fördelningsnyckeln av samma 
berörda parter och förslaget är att nuvarande fördelning ligger fast. Parterna 
delar uppfattningen om att det är så lite medel som ska fördelas och att de 
faktiska kostnaderna inte täcks av de befintliga migrationsmedlen.  

Fördelningen som är beslutad föreslås fastställas som beräkningsmodell även 
för år 2022  

Schablonersättningar 
Ny beslutad 

fördelning 2020 
Tidigare 

fördelning    
Andel förskola 0-5 år 0,82 0,82    
Andel ek bist 0-5 år 0,18 0,13    
Andel Integration 0-5 år 0,00 0,05    
 1,00 1,00    
      
Andel skola 6-16 år 0,82 0,82    
Andel ek bist 6-16 år 0,18 0,13    
Andel Integration 6-16 år 0,00 0,05    
 1,00 1,00    
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Andel Integration 17-19 år 0,87 0,87    
Andel ek bist 17-19 år 0,13 0,13    
Andel VBU 17-19 år 0 0,00    
 1,00 1,00    
      
Andel ek bist 20-64 år 0,22 0,22    
Andel AME 0,00 0,00    
Andel VBU 20-64 år 0 0,00    

Andel Integration 20-64 år 0,78 0,78 
VBU fortsätter att fakturera 
Integrationsenheten 

 1,00 1,00    
      
Andel VoO 65- 0,00 0,00    
Andel Integration 65- 1,00 1,00    
 1,00 1,00    
Intiala kostnader      
Andel ek bist 0-65 år 1,00 1,00    
 1,00 1,00    

 

Prognoserna ger följande fördelning 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1(2) 
Datum 

2021-06-01 
Diarienummer 

KS  2021/122-04 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Laila Dufström 
laila.dufstrom@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Fördelning av migrationsmedel och fastställande av 
fördelningsnyckel för år 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till fördelning av statliga migrationsmedel 
för år 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 24 november 2020 § 208 en ny fördelnings-
nyckel av integrationsmedel för år 2021. I tidigare fattade beslut från 18 
november 2019 § 234 fick dåvarande kommunchefen i uppdrag att se över 
fördelningen årligen i samband med budgeten.  

Under våren 2021 har en översyn skett av fördelningsnyckeln av samma 
berörda parter och förslaget är att nuvarande fördelning ligger fast. Parterna 
delar uppfattningen om att det är så lite medel som ska fördelas och att de 
faktiska kostnaderna inte täcks av de befintliga migrationsmedlen.  

Fördelningen som är beslutad föreslås fastställas som beräkningsmodell även 
för år 2022  

Schablonersättningar 
Ny beslutad 

fördelning 2020 
Tidigare 

fördelning    
Andel förskola 0-5 år 0,82 0,82    
Andel ek bist 0-5 år 0,18 0,13    
Andel Integration 0-5 år 0,00 0,05    
 1,00 1,00    
      
Andel skola 6-16 år 0,82 0,82    
Andel ek bist 6-16 år 0,18 0,13    
Andel Integration 6-16 år 0,00 0,05    
 1,00 1,00    
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Andel Integration 17-19 år 0,87 0,87    
Andel ek bist 17-19 år 0,13 0,13    
Andel VBU 17-19 år 0 0,00    
 1,00 1,00    
      
Andel ek bist 20-64 år 0,22 0,22    
Andel AME 0,00 0,00    
Andel VBU 20-64 år 0 0,00    

Andel Integration 20-64 år 0,78 0,78 
VBU fortsätter att fakturera 
Integrationsenheten 

 1,00 1,00    
      
Andel VoO 65- 0,00 0,00    
Andel Integration 65- 1,00 1,00    
 1,00 1,00    
Intiala kostnader      
Andel ek bist 0-65 år 1,00 1,00    
 1,00 1,00    

 

Prognoserna ger följande fördelning 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden för kännedom 
Arbetsmarknad- och integrationsenheten för kännedom 
Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 70  Dnr 2021/224 

 

Begäran om anstånd för framtagande av riktlinjer för 
kommunens arbete med barn och unga 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning anstånd till juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 1 juni 2020 § 85 en barn- och ungdomspolicy. I samband 
med beslutet uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att utifrån policyn ta 
fram en övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 
Riktlinjerna skulle vara klara för antagande senast kvartal 2 år 2021.  

I samband med ett annat ärende upptäckte förvaltningen i juni i år att 
uppdraget ovan aldrig registrerats som nytt ärende i kommunens dokument- 
och ärendehanteringssystem, varmed det aldrig fördelats till någon handläggare. 
Förvaltningen kommer att sammankalla till en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp, som inleder arbetet med framtagandet av riktlinjerna efter 
sommaren. Under hösten kommer även Region Dalarna att anta en reviderad 
version av ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”; denna är det bra om 
förvaltningen kan beakta i samband med framtagandet av riktlinjerna.  

Kommunstyrelsens förvaltning begär om anstånd till juni 2022. Det tar ungefär 
ett år att arbeta fram övergripande riktlinjer, eftersom riktlinjerna ska gå på 
remiss till övriga berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2020 § 85. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2021-06-23 
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KS  2021/224 
00 
 

 

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

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Begäran om anstånd för framtagande av riktlinjer för 
kommunens arbete med barn och unga 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning anstånd till juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 1 juni 2020 § 85 en barn- och ungdomspolicy. I samband 
med beslutet uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att utifrån policyn ta 
fram en övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 
Riktlinjerna skulle vara klara för antagande senast kvartal 2 år 2021.  

I samband med ett annat ärende upptäckte förvaltningen i juni i år att 
uppdraget ovan aldrig registrerats som nytt ärende i kommunens dokument- 
och ärendehanteringssystem, varmed det aldrig fördelats till någon handläggare. 
Förvaltningen kommer att sammankalla till en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp, som inleder arbetet med framtagandet av riktlinjerna efter 
sommaren. Under hösten kommer även Region Dalarna att anta en reviderad 
version av ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”; denna är det bra om 
förvaltningen kan beakta i samband med framtagandet av riktlinjerna.  

Kommunstyrelsens förvaltning begär om anstånd till juni 2022. Det tar ungefär 
ett år att arbeta fram övergripande riktlinjer, eftersom riktlinjerna ska gå på 
remiss till övriga berörda nämnder.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

 
Bilagor 
Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2020 § 85. 
 
Beslut skickas till 
Akten

23



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-01 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 85  Dnr 2019/132 

 

Antagande av barn- och ungdomspolicy 

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. 

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. 

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. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2020 § 110. 
Arbetsutskottet den 5 maj 2020 § 74. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020. 
2. Barn- och ungdomspolicy daterad 25 mars 2020. 
3. Ungdomspolitiskt program antaget den 27 september 2007. 
4. Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 

KS 2018/111. 
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5. Sammanträdesprotokoll social- och utbildningsnämnden 11 december 2019 
§ 165. 

6. Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 28 januari 2020 § 4. 
7. Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 29 januari 2020 § 2. 
8. Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden 26 februari 2020 § 6. 

Behandling 
Hans Gleimar (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
VBU 
Styrdokument 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 65  Dnr 2021/229 

 

Finskt förvaltningsområde organisation och 
verksamhet 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens arbete och organisation, inom 
Ludvika kommun, som Finskt förvaltningsområde, 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun är Finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2015. Det 
innebär ett förstärkt skydd för finska språket och den finska kulturen, vilket ger 
kommunen ett utökat ansvar att erbjuda viss service på finska. Personer som 
vill använda finska i kontakt med kommunen har rätt att göra det skriftligt och 
muntligt.   

De övriga nationella minoriteterna i Sverige är; Samer, Romer, Judar, 
Tornedalingar, som täcks av ett grundskydd som gäller inom och utom 
kommunen.  

Lagen som styr arbetet är 2009:724 lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. I Ludvika kommun tillhör 7 procent av Ludvikas invånare är 
första och andra generationens Sverigefinländare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 20221. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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1(4) 
Datum 

2021-06-07 
Diarienummer 

KS 2021/229  
 
 

 

Verksamhetsområde arbetsmarknad och integration 
Marie Pettersson, 76295 
marie.pettersson1@ludvika.se  
 

Ert datum 

2021-06-07 
Er referens 

Er referens  

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Finskt förvaltningsområde organisation och 
verksamhet 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens arbete och organisation, inom 
Ludvika kommun, som Finskt förvaltningsområde, 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun är Finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2015. Det 
innebär ett förstärkt skydd för finska språket och den finska kulturen, vilket ger 
kommunen ett utökat ansvar att erbjuda viss service på finska. Personer som 
vill använda finska i kontakt med kommunen har rätt att göra det skriftligt och 
muntligt.   

De övriga nationella minoriteterna i Sverige är; Samer, Romer, Judar, 
Tornedalingar, som täcks av ett grundskydd som gäller inom och utom 
kommunen.  

Lagen som styr arbetet är 2009:724 lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. I Ludvika kommun tillhör 7 procent av Ludvikas invånare är 
första och andra generationens Sverigefinländare. 

Hur organisationen ser ut 
Kommunstyrelsens förvaltning, via verksamhetsområde arbetsmarknad och 
integration, har genom samordnaren för Finskt förvaltningsområde ansvaret för 
samordningen av arbetet på förvaltningarna. Tillsammans med övriga 
förvaltningar har kommunstyrelsens förvaltning, genom verksamhetsområde 
arbetsmarknad och integration, ett delansvar att bevaka finska som 
minoritetsspråk och finländare samt sverigefinnar som minoritetsgrupp. Arbetet 
sker i samråd med minoriteten och dess föreningar. Samordnaren innehar 
tjänsten på 25 procent. Samordnaren ansvarar för återrapportering till 
kommunen, stat, region och länsstyrelse.  

Tjänstemän på respektive förvaltning agerar som representanter för Finskt 
förvaltningsområde i samordnarens tjänstemannagrupp, samt ansvarar för att 
arbetet inom Finskt förvaltningsområde, i samråd och dialog med minoriteten, 
fortskrider inom förvaltningen enligt plan. Förvaltningarna ansvarar för 
genomförandet av den egna verksamheten, från början till slut, genom 
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planering, genomförande, uppföljning, budgetering, och kontering av respektive 
verksamhet och aktiviteter. Förvaltningarnas representanter ansvarar även för 
återrapportering av verksamhet och budget till samordnaren, samt rapportering 
till respektive nämnd. Samtliga tjänstemän inom finskt förvaltningsområde i 
Ludvika ansvarar för information till, och från, minoriteten gällande den egna 
verksamheten.  

I det politiska ledet återfinnes ordförande för FFO samt utsedda nämndemän i 
respektive nämnd. Representanter för minoriteten deltar på samrådsmöten, 
som även är öppen för allmänheten.  

Hur budgeten har fördelats 2021 
Ludvika kommun får årligen ett statsbidrag på högst 660 000 kr som fördelas 
mellan förvaltningarna. 

Förvaltningarna äskar medel genom sina representanter för kommunal 
verksamhet som riktar sig till den finska minoriteten. Detta sker utifrån en årlig 
verksamhetsplan för varje förvaltning. I dialog med ordförande för Finskt 
förvaltningsområde, Ludvika, har tjänstemannagruppen fått mandat att fördela 
statsbidraget. All verksamhet, samt fördelning av statsbidraget, inom Finskt 
förvaltningsområde sker efter samförstånd och dialog inom tjänstemanna-
gruppen. Under COVID-19 pandemin 2020/2021 har verksamheterna varit 
anpassade och i många fall preliminära eller inställda.  

För år 2021 finns 685 000 kr, inkl kvarvarande medel från 2020, att fördela 
mellan förvaltningarna. Dessa har fördelats enligt följande;  

Vård- och omsorgsförvaltningen  29 895 kr 
Social- och utbildningsförvaltningen  33 000 kr  
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 223 954 kr 
Kommunstyrelsens förvaltning  334 600 kr 
 
Kvarvarande budget på 63 551 kr planers att fördelas till kommande 
översättningar och annonseringar för verksamhet som i dagsläget är inställda på 
grund av Covid-19 pandemin, tryckning av informationsmaterial, förändrade 
omkostnader för elektronik och kommunikation, eventuella tillägg av 
verksamhet inom Social- och utbildningsförvaltningen samt Vård- och 
omsorgsförvaltningen under hösten 2021, samt om budgeten tillåter visning av 
finsk film på Star biograf, förläsningsinsatser för skolungdom, och även 
omkostnader till förtroendevalda i samband med samrådsmöten och 
konferenser. 

Planerad verksamhet under 2021 inom Finskt 
förvaltningsområde* 
* verksamhet kan komma att ställas in på grund av restriktioner kring COVID-
19, samt omständigheter utanför vår kontroll. Ytterligare verksamheter kan 
tillkomma under hösten 2021 efter lättnad av COVID-19 restriktioner. 
 
- Informationsmaterial på finska om förvaltningsspecifika verksamheter 
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- Informationsmaterial på finska om minoriteten och minoritetens rättigheter 
- Användning av tolkar vid information om och inom hemtjänst och 

äldrevård, vård- och omsorgsförvaltningen 
- Aktiviteter och verksamhet på finska inom vård och omsorg, vård- och 

omsorgsförvaltningen  
- Serverande av finsk mat på finska högtidsdagar inom vård och omsorg, 

vård- och omsorgsförvaltningen 
- Finskt café med finsk musikunderhållning inom vård och omsorg, vård- 

och omsorgsförvaltningen  
- Annonsering av kommuninformation och verksamhet på finska i lokalpress 

och nationell sverigefinsk media 
- Extrainsats inom modersmålsundervisningen via social- och 

utbildningsförvaltningen 
- Samrådsmöten med minoriteten och allmänheten, kommunstyrelsens 

förvaltning 
- Inköp av böcker på finska till biblioteken, kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen 
- Tillhandahåller finska tidningar via biblioteket, kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen 
- Digital guidning i Finnmarken, kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen 
- Dan Andersson Suomeksi. Fördjupande radioprogram med kompletterande 

rörliga bilder. Programmet belyser Dan Anderssons betydelse för 
sverigefinnar och finländare och deras identitet. Dialog om publicering via 
SR samt SVT är påbörjad. Programmet spelas in på Dan Andersson museet 
under Dan Anderssonveckan 2021. Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

- Finskt författarbesök på biblioteket, kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

- Bokcirkel på finska, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
- Sverigefinnarnas dag 24 februari, kommunstyrelsens förvaltning 
- Finska självständighetsdagen 6 december, kommunstyrelsens förvaltning 
- Information på finska genom Ludvika kommuns hemsida, 

kommunstyrelsens förvaltning 
- Affischering om kommunal verksamhet på finska i Ludvika kommun. 
- Samarbete med Borlänge och Smedjebackens kommun kring gemensamma 

event enligt avtal, kommunstyrelsens förvaltning 
- Tjänstemannamöten, kommunstyrelsens förvaltning 
- Lista på finsktalande personal inom Ludvika kommun, tillhandahållen via 

Växel och Ludvika kommuns hemsida 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader, utöver 
budgeterat statsbidrag 
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Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Marie Pettersson 
Samordnare FFO 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen och verksamhetsområde arbetsmarknad och integration för 
verkställighet.  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd 
Social- och utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
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1(2) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/228 

 

Förslag på ny taxa för sotning och 
brandskyddskontroll i Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar föreskrifter om ändring av avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor inkommen den 3 
juni 2021.  

2. Den nya författningen gäller från och med den 1 september 2021.  

3. Föreskriften ersätter Ludvika kommuns nuvarande föreskrift om taxa 
sotning och brandskyddskontroll.  

Beskrivning av ärendet 
Förbundsdirektionen beslutade den 3 juni 2021 att föreslå Ludvika kommun att 
besluta om ändringsföreskrift gällande taxor för sotning och 
brandskyddskontroll enligt bilaga.  

Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa för brandskyddskontroll i Ludvika 
höjs med motsvarande momsen (25 %) som ett led i att; dels försöka likrikta 
taxorna i samtliga medlemskommuner vid ett hemtagande av 
brandskyddskontroll till egen regi, dels att möjliggöra finansiering av 
brandskyddskontroller i egen regi som inte belastar Räddningstjänsten Dala 
Mitt´s anslag.  

Justering av taxor med motsvarande momsen belastar den enskilde i samma 
omfattning om som kontroller läggs ut på entreprenad, detta i och med att en 
privat aktör är momspliktig. För företag som har möjlighet till avdrag för 
momsen innebär dock detta en prisökning i praktiken, och därför fastslås att 
grundavgift samt utförande avgift före kategorin ej småhus ej omfattas av den 
generella taxehöjningen genom att styrande procentuell tidsåtgång sätts ned 
motsvarande höjningen motsvarande momsen.  

Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade den 23 april 2020 i direktionen om ett 
inriktningsbeslut om att brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga 
medlemskommuner.  

I och med beslut om vidare utredning har tidigare preliminär utredning och 
kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- och 
kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av 
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tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar. Kompletterande utredning visar 
på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. Utredningen visar på att ett 
hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara möjlig utifrån en plan där 
omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte behöver belasta 
räddningstjänstens anslag då finansiering kan ske via justering av taxor kopplade 
till brandskyddskontroll i medlemskommunerna.  

Förbundsdirektionen beslutade den 3 juni 2021 § 41 att räddningstjänsten ska 
verka för ett hemtagande av brandskyddskontroll egen regi. Hemtagande ska 
vara fullt genomförd i samtliga medlemskommuner under år 2025.  

Beslutsunderlag 
1. Ändringsföreskrift moms Ludvika taxa sotning och brandskyddskontroll, 

inkommen den 3 juni 2021. 
2. Protokoll den 3 juni 2021 RDM § 42. 
3. Gällande föreskrift för Ludvika kommun om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor, antagen av 
fullmäktige den 10 maj 2021 § 63. 

4. Protokoll den 3 juni 2021 RDM § 41. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-06-04 
Diarienummer 

KS 2021/228-04 
 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Åsa Grans  
asa.grans@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Förslag på ny taxa för sotning och 
brandskyddskontroll i Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar föreskrifter om ändring av avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor inkommen den 3 
juni 2021.  

2. Den nya författningen gäller från och med den 1 september 2021.  

3. Föreskriften ersätter Ludvika kommuns nuvarande föreskrift om taxa 
sotning och brandskyddskontroll.  

Beskrivning av ärendet 
Förbundsdirektionen beslutade den 3 juni 2021 att föreslå Ludvika kommun att 
besluta om ändringsföreskrift gällande taxor för sotning och 
brandskyddskontroll enligt bilaga.  

Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa för brandskyddskontroll i Ludvika 
höjs med motsvarande momsen (25 %) som ett led i att; dels försöka likrikta 
taxorna i samtliga medlemskommuner vid ett hemtagande av 
brandskyddskontroll till egen regi, dels att möjliggöra finansiering av 
brandskyddskontroller i egen regi som inte belastar Räddningstjänsten Dala 
Mitt´s anslag.  

Justering av taxor med motsvarande momsen belastar den enskilde i samma 
omfattning om som kontroller läggs ut på entreprenad, detta i och med att en 
privat aktör är momspliktig. För företag som har möjlighet till avdrag för 
momsen innebär dock detta en prisökning i praktiken, och därför fastslås att 
grundavgift samt utförande avgift före kategorin ej småhus ej omfattas av den 
generella taxehöjningen genom att styrande procentuell tidsåtgång sätts ned 
motsvarande höjningen motsvarande momsen.  

Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade den 23 april 2020 i direktionen om ett 
inriktningsbeslut om att brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga 
medlemskommuner.  

I och med beslut om vidare utredning har tidigare preliminär utredning och 
kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- och 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-04 

Diarienummer 
KS 2021/228-04 

Sida 

2(2) 

kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av 
tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar. Kompletterande utredning visar 
på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. Utredningen visar på att ett 
hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara möjlig utifrån en plan där 
omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte behöver belasta 
räddningstjänstens anslag då finansiering kan ske via justering av taxor kopplade 
till brandskyddskontroll i medlemskommunerna.  

Förbundsdirektionen beslutade den 3 juni 2021 § 41 att räddningstjänsten ska 
verka för ett hemtagande av brandskyddskontroll egen regi. Hemtagande ska 
vara fullt genomförd i samtliga medlemskommuner under år 2025.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inga övriga ekonomiska konsekvenser. 

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Åsa Grans 
Koncernekonomichef 

Bilagor 
1. Ändringsföreskrift moms Ludvika taxa sotning och brandskyddskontroll, 

inkommen den 3 juni 2021 
2. Protokoll den 3 juni 2021 RDM § 42 
3. Gällande föreskrift för Ludvika kommun om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor, antagen av 
fullmäktige den 10 maj 2021 § 63 

4. Protokoll den 3 juni 2021 RDM § 41 

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Ludvika kommun föreskrifter om ändring av avgift (taxor) för 
sotning och brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Ludvika kommun föreskriver med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att 19-
19a§§ och 22§ samt bilaga 1 i kommunens föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 
brandskyddskontroll ska ha följande lydelse. 

19 § Grundavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid sotning  
a  11,94 minuter för permanentbostad (motsvarande 19,9% av aktuell timavgift) 
b  23,83 minuter för fritidsbostad (motsvarande 39,72% av aktuell timavgift) 

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning är 20 minuter (motsvarande 
33,33% av aktuell timavgift). 

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där 
eldstad finns. Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av 
aktuell timavgift). 

19 a § Grundavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som 
anges nedan.   

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid brandskyddskontroll 
a  11,94 minuter för permanentbostad (motsvarande 19,9% av aktuell timavgift) 
b  23,83 minuter för fritidsbostad (motsvarande 39,72% av aktuell timavgift) 

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll är 16 minuter 
(motsvarande 26,67% av aktuell timavgift). 

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där 
eldstad finns. Tiden som denna avgift baseras på är 4,8 minuter (motsvarande 8% av 
aktuell timavgift). 

 

22 § Utförandeavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som 
anges nedan.   

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid brandskyddskontroll  
a  45 minuter för första anläggning i småhus (motsvarande 75,0% av timavgift).  

b  20 minuter för tillkommande anläggning i småhus (motsvande 33,3% av 
timavgift).  

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll 
a  För imkanaler är utförandeavgiften för brandskyddskontroll tidsbaserad och 

uppgår till 40% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

b  För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften för 
brandskyddskontroll tidsbaserad och uppgår till 40% av timavgift samt debiteras med 
denna summa per påbörjad halvtimme. 
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Bilaga 1: Timavgifter och specificerade avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika
Giltig från den 1 september 2021

Timavgifter Exklusive enventuell moms

Timavgift för sotning, som specificerade avgifter grundas på, är: 486 kr/timme

8,11 kr/minut

Timavgift för brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på, är: 873 kr/timme

14,55 kr/minut

Specificerade avgifter Exklusive enventuell moms

1: Administrativ avgift enligt 15 §
1.1: Administration Arbete Avgift Debiteringsmodell

Alla byggnader 15§: Administration, kontroll och förvaltning 15 kr               Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning).

2: Grundavgifter enligt 19 §§

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 96,78 kr         Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 193,15 kr      Fast grundavgift per småhus.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering 162,10 kr      Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 48,63 kr         Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 173,73 kr      Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 346,74 kr      Fast grundavgift per småhus.
2.2.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19 a§ 2: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering 232,81 kr      Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19 a§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 69,84 kr         Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

3: Utförandeavgifter enligt 21-22 §§

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Bostadshus 21§ 1a: Värmepanna 263,42 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
b: Bostadshus 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn 182,37 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
c: Bostadshus 21§ 1c: Kakelugn 243,15 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 364,73 kr      Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig byggnad 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 291,79 kr      Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Bostadshus 22§ 1a: Första anläggning i hus 654,77 kr      Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus.
b: Bostadshus 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus 291,01 kr      Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma hus.
3.2.2 Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 349,21 kr      tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig hus/byggnad 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 349,21 kr      tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
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Denna författning gäller från 2021-09-01 och tills vidare. 

 

 

4: Tillkommande avgifter enligt 23-26 §§

4.1: Tillkommande avgifter vid sotning/rengöring
4.1.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 170,21 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
4.1.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 170,21 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 34,04 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 53,49 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 106,99 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.1.3: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
c: Småhus 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
d: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 48,63 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
e: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
f: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
g: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 72,95 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
h: Småhus 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per byggnad.
i: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

4.2: Tillkommande avgifter vid brandskyddskontroll
4.2.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 218,26 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning. Avsteg får 
göras, se författningstext.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 305,56 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 
halvtimme. Avsteg får göras, se författningstext.

4.2.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 218,26 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 305,56 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 218,26 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 61,11 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 96,03 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 192,07 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.2.3 Tvingande beslut Avgift Debiteringsmodell

a: Alla verksamheter 25§ 1: Formulering av beslut 261,91 kr      Fast extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per förrättning.

b: Alla verksamheter 25§ 2a: Efterkontroll av beslut, småhus 261,91 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift.

c: Alla verksamheter 25§ 2b: Efterkontroll av beslut, ej småhus 218,26 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.4: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 218,26 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 218,26 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 87,30 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

d: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 218,26 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

e: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 218,26 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

f: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 130,95 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

g: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 218,26 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

h: Småhus 26§ 10: Fördjupad brandskyddskontroll 218,26 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Förbundsdirektionen 2021-06-03 13 
   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 § 41     Strategisk inriktning avseende brandskyddskontroll inom förbundet  
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att räddningstjänsten ska verka för ett hemtagande av 
brandskyddskontroll till egen regi. Hemtagande ska ske utifrån presenterad plan där 
första kontrollerna tas hem från entreprenör under hösten 2022 för att vara fullt 
genomförd i samtliga medlemskommuner under år 2025.  
 ______ 
 
Ärendebeskrivning 
Uppdrag att vidare utreda brandskyddskontroll i egen regi har redovisats och bedöms 
vissa på både kvalitetsmässiga fördelas såväl som en ekonomisk flerårsprognos som 
inte innebär ett behov av ökat anslag eller en högre totalkostnad för den enskilde.  

Räddningstjänsten önskar att tidigare erhållet inriktningsbeslut om upphandling i 
samtliga medlemskommuner ändras och att ett beslut om hemtagande till egen regi 
istället erhålls.  
 
Bakgrund 
RDM har sedan inriktningsbeslut, erhållet i direktionen 2020-04-23, verkat för att 
brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga medlemskommuner. I skrivande 
stund pågår en upphandling med syfte att brandskyddskontroller i Ludvika ska 
genomföras av entreprenör med start i september 2021.  

 
I och med beslut (Direktion 2021-04-23) om vidare utredning har tidigare preliminär 
utredning och kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- & 
kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av 
tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar.  
 
Kompletterande utredning visar på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. 
Utredningen visar även på att ett hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara 
möjlig utifrån en plan där omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte 
behöver belasta räddningstjänstens anslaget då finansiering kan ske via justering av 
taxor kopplade till brandskyddskontroll i medlemskommunerna. 
 
Bilagor 
Bildspel, Utredning – Brandskyddskontroll (samma bildspel som ärendet innan)  
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Ludvika kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 
brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver Ludvika kommun 
följande. 
Allmänna råd: I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa 
allmänna råd är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om avgift för sotning och brandskyddskontroll i 
Ludvika kommun enligt 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

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

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt 
imkanaler och de övriga byggnadsdelar som ska kontrolleras enligt MSBFS 2014:6. 

Avisering Information till fastighetsägare, eller i undantagsfall till nyttjanderättshavare, om 
kommande förrättning av sotning eller brandskyddskontroll. Avisering är i utgångspunkt 
skriftlig via ordinarie postgång, men kan i vissa fall ske skriftligt eller muntligt på plats 
eller muntligt via telefon om omständigheterna medger detta.  

Muntlig avisering ska undvikas så långt det är möjligt. Avisering ska ske i så god tid att 
den enskilde kan tillvarata sina rättigheter och skyldigheter. Den i kommunen gällande 
arbetsordningen för sotning och brandskyddskontroll ställer upp särskilda regler för 
aviseringsprocessen. 

Förrättning Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll på plats 
vid berörd anläggning med alla därtill hörande arbetsmoment. En förrättning kan omfatta 
flera anläggningar vid samma tillfälle och är därför framförallt relaterat till den period 
som sotningsväsendet kommer i kontakt med fastighetsägaren eller dennes hus/byggnad. 

Imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 

Kakelugn Lokaleldstad som till sin konstruktion har långa inbyggda rökkanaler/konvektionskanaler 
för att skapa ett så effektivt nyttjande av bränslet som möjligt, och därmed fordrar längre 
tid för rengöring.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus/byggnad, alternativt är till för matlagning. 
Exempel på lokaleldstäder är braskamin, köksspis och öppen spis. 

Ordinarie tur Som ordinarie tur räknas arbeten inom de delområden som ligger till grund för 
framräkning av framkörningstider som nyttjas i 19 §. 

Permanentbostad Bostad som nyttjas för stadigvarande bruk. I utgångspunkt avses den bostad där den 
boende är folkbokförd, men med hänsyn till arbetsområdets praktiska natur så är kan 
också andra bostäder än på folkbokföringsadressen betraktas som permanentbostad enligt 
27 §.  

Småhus En- eller tvåbostadshus uppfört som friliggande eller sammanbyggt hus (Par-, rad- eller 
kedjehus) som används som permanentbostad eller fritidsbostad. 

Värmepanna Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor enl MSBFS 2014:6. En eldstad som till sin 
funktion och konstruktion är avsedd att värma upp hela eller större delen av ett 
hus/byggnad. 

3 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner i denna lag, tillämpas 
dessa även för kommunalförbund. 
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Uttagande av avgift 

4 § För sotning och brandskyddskontroll samt relaterade tjänster som sker på kommunens 
uppdrag eller av kommunen, ska avgifter tas ut enligt denna författning. Avgifter utöver de 
som beskrivs i denna författning får ej tas ut i samband med utförande av det kommunala 
uppdraget. 

Vid utförande av sotning, brandskyddskontroll eller relaterade tjänster på kommunens 
uppdrag som inte passar in på någon beskrivning i denna författning ska istället den 
beskrivning med påföljande kostnad väljas som överensstämmer bäst med det utförda 
arbetet. Användande av denna möjlighet ska ske restriktivt och samråd ska ske med 
kommunen i varje enskilt sådant fall. 

5 § Vid debitering av avgifter enligt denna författning ska kostnader specificeras till aktuell 
paragraf och punkt alternativt till aktuell kostnadspost enligt bilaga 1. Kostnader som är 
tidsbaserade ska i tillägg redovisas avseende tidsåtgång och personantal.   

Där uttagande av avgift enligt denna författning är förenat med krav på åtgärd, information 
eller annat ingripande ska detta redovisas till fakturamottagare såvida det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Vid uttagande av avgifter bör fakturamottagare få god insyn i insyn i kravbilden vid debitering av sotnings- 
och brandskyddskontrolltjänster och får därmed bättre förutsättningar att lämna relevanta synpunkter på 
utförandet av tjänsterna. 

Med ”uppenbart obehövligt” avses sådant arbete som traditionellt förknippas med sotning och 
brandskyddskontroll där det är troligt att kommuninnevånare redan har nödvändiga kunskaper. I 
utgångspunkt bör alla avgifter som inte är grund- eller utförandeavgifter förses med lämplig förklaring. 

6 § Avgifter enligt denna författning ska vid fakturering avrundas till närmaste hel krona. 

7 § Brandskyddskontroll ska betraktas som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag 
(1994:200) avseende 18-19§§ och 22 § i denna författning, samt avseende åtgärder som 
vidtas till följd av brandskyddskontroll enligt 23-26§§ i denna författning. 

Vid uttagande av avgifter enligt denna författning tillkommer mervärdesskatt samt eventuell 
påminnelseavgift enligt gällande lag. 

8 § Avgifter enligt denna författning ska debiteras fastighetsägare såvida inte särskilda skäl finns 
att istället debitera nyttjanderättshavare. 

9 § Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska 
dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta plus 8%. 

10 § Avgift får ej tas ut för arbete enligt denna författning om det aktuella arbetet är en rättelse till 
följd av reklamation av tidigare utfört arbete eller konsekvenser av tidigare utfört arbete. 

Om det kan påvisas att reklamationen är felaktig och att arbetet utförts enligt god 
branschpraxis eller att reklamationen beror på omständigheter utanför sotningsväsendets 
kontroll ska avgift som för ordinarie förrättning debiteras.  

För att möjliggöra bevisning av brister ska rättelse, och samtidigt kontroll av reklamerat arbete, utföras 
innan anläggningen har hunnit nyttjas så pass mycket att indikatorer har försvunnit, som mest 4 veckor. 

44



11 § Om betalningsansvar för avgift enligt denna författning bestrids, och sotningsväsendet 
befarar att de inte kommer nå framgång i ärendet, så ska bestridandet tillsammans med annan 
nödvändig dokumentation tillhandahållas åt kommunen för prövning. 

Om det vid prövningen framkommer att betalningsansvaret var korrekt i sin helhet så ska 
kommunen ombesörja rättslig prövning i syfte att få till stånd ett erläggande av avgift. I 
annat fall förklaras betalningskravet som ogiltigt. Det tvistiga beloppet tillfaller kommunen 
som kompensation för hantering av tvisten. 

Avgiftsmodell 

12 § Avgifter enligt denna författning utgår från en fastställd timavgift för sotning respektive 
brandskyddskontroll. Timavgift presenteras också i form av minutavgift för att underlägga 
sotningsväsendets debitering. Tim- och minutavgifter samt specificerade avgifter redovisas i 
bilaga 1. 

Avgifter enligt denna författning utgår från arbete som utförs av en person. Då flera personer 
är nödvändigt för arbetets utförande eller för att flera kompetenser behövs för förrättningen 
ska motsvarande antal avgifter tas ut. 

13 § Specificerade avgifter för sotning (rengöring) respektive brandskyddskontroll delas in i 
grundavgift, utförandeavgift och vid behov tillkommande avgift enligt 18-26 §§. Utöver detta 
tillkommer en administrativ avgift enligt 15-17 §§ 

Avgifter enligt 18-26 §§ är tidsbaserade eller fasta beroende på arbetsmoment och vilken typ 
av byggnad/anläggning arbetet avser.  

Fasta avgifter utgår från en statistisk eller beräknad genomsnittlig tidsåtgång för att 
underlätta debitering. Om faktisk förrättningstid avviker mot den statistiska eller beräknade 
ska ändå den statistiska/beräknade gälla såvida inte särskilda skäl finns enligt 23-26 §§. 

14 § För varje avgiftsår ska de i denna författning antagna timavgifterna ändras med aktuell 
procentsats enligt sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tillsammans med Skorstensfejarmästarnas riksförbund (SSR).  

Avgiftsårets start och därmed också ändringen av taxa enligt första stycket inträffar vid det 
månadsskifte med indexvärde som kommer närmast efter att nytt sotningsindex presenteras. 
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Administrativ avgift 

15 § Avgift ska tas ut för att täcka kommunens kostnader för nödvändig administration, kontroll, 
uppföljning och förvaltning samt utveckling av sotningsväsendet enligt 17 §. 

Administrativ avgift uppgår till 3% av timavgift för sotning och tas ut för varje 
utförandeavgift som debiteras enligt 20-22 §§, i samband med förrättning av sotning och 
brandskyddskontroll. 

16 § Administrativ avgift som tas ut med stöd av 15 § under ett halvår av ett kalenderår ska vara 
kommunen tillhanda senast 40 dagar efter övergången till nästkommande halvår. 

17 § Uttagande av administrativ avgift utgår från självkostnadsprincipen och ska därmed täcka de 
kostnader som uppstår i samband med hantering av sotningsväsendet och sotningsärenden 
som inte är belagda med andra avgifter enligt denna författning. 

Kommunen ska årligen redovisa hur inhämtade medel fördelats avseende årsarbetskrafter 
och kompetensutveckling samt vid behov övrigt nyttjande. 

Exempel på tillåtna användningsområden för den administrativa avgiften är lönekostnader för kontroll och 
uppföljning av privata utförare inom sotningsväsendet, central förvaltning av sotningsväsendet, 
kompetensutveckling av personal inom området. 

Grundavgift 

18 § Grundavgift ska tas ut per hus/byggnad samt lägenhet enligt 19 §. Grundavgiften omfattar 
samtliga anläggningar i aktuellt hus/byggnad/lägenhet. I grundavgiften ingår arbete som 
utförs för planering, avisering, transport och fakturering.  

Om sotning och brandskyddskontroll genomförs samplanerat (vid samma 
förrättningstillfälle) ska grundavgift både för sotning och för brandskyddskontroll debiteras 
enligt 19 §. 

19 § Grundavgift för sotning och brandskyddskontroll baseras på timavgiften för respektive 
arbete och den tidsfaktor som anges nedan. 

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid sotning och brandskyddskontroll
a 12,36 minuter för permanentbostad (motsvarande 20,6% av aktuell timavgift) 
b 21 minuter för fritidsbostad (motsvarande 35% av aktuell timavgift) 

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning och brandskyddskontroll är 18,8
minuter (motsvarande 31,33% av aktuell timavgift).

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där
eldstad finns. Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av
aktuell timavgift).
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Utförandeavgift 

20 § Utförandeavgift ska tas ut för enskilda anläggningar eller för anläggningar i samma byggnad 
(tidsbaserad kostnad) enligt 21-22 §§. I utförandeavgiften ingår förbrukningsmateriel, 
arbetsredskap och arbete som utförs på plats och som är att betrakta som normala åtgärder 
och kostnader. 

Utförandeavgift för brandskyddskontroll omfattar endast den grundläggande okulära 
kontrollen av anläggningen med därtill hörande arbetsmoment samt brandskyddsinformation. 

21 § Utförandeavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan. 

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid sotning
a 32,5 minuter för en värmepanna (motsvarande 54,17% av timavgift). 
b 22,5 minuter för en lokaleldstad (motsvarande 37,5% av timavgift). 
c 30 minuter för en kakelugn (motsvarande 50% av timavgift). 

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid sotning
a För imkanaler är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 75% av timavgift 

samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 
b För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften tidsbaserad 

och uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

22 § Utförandeavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som 
anges nedan. 

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid brandskyddskontroll
a 45 minuter för första anläggning i småhus (motsvarande 75,0% av timavgift). 

b 20 minuter för tillkommande anläggning i småhus (motsvande 33,3% av 
timavgift).  

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll
a För imkanaler är utförandeavgiften för brandskyddskontroll tidsbaserad och 

uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

b För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften för 
brandskyddskontroll tidsbaserad och uppgår till 50% av timavgift samt 
debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 

Om brister eller misstanke om brister vid brandskyddskontroll enligt 22 § (okulär besiktning) uppdagas och 
förrättningen fortsätter med fördjupad brandskyddskontroll ska avgift för detta tas ut enligt 26 §10. 
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Tillkommande avgifter 

23 § Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuellt 
hus/byggnad är låst eller liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat, ska avgift för 
utebliven förrättning, s.k. bomkörning, tas ut. Avgift enligt denna paragraf ska även tas ut 
om anläggning eller del av anläggning i hus/byggnad på annat sätt är eller blir otillgänglig 
vid förrättningstillfället till följd av framkomlighetssvårigheter, hinder, farlig eller hotfull 
miljö, brister i byggnadens konstruktion, och liknande och detta ej går att undanröja, åtgärda 
eller på annat sätt hantera enligt 26 § punkt 1-6.  

1. För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuellt timavgift och ersätter
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd
anläggning. Kontaktförsök ska göras direkt eller via telefon, och om detta inte går ska
medelande om utebliven förrättning lämnas vid huset.

2. För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av aktuell timavgift
samt debiteras med denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgiften. Kontaktförsök ska göras direkt
eller via telefon, och om detta inte går ska förrättande skorstensfejare eller
skorstensfejartekniker vänta vid förrättningsplatsen i 30 minuter och därefter lämna
meddelande om utebliven förrättning. Om förrättningen var planerad till obekväm
arbetstid ska avgift enligt 0 punkten tillkomma vid debitering.

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller 
liknande så att fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma 
till rätta med eventuella problem som legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning. 

Om det vid brandskyddskontroll inte är möjligt att genomföra samtliga åtgärder, och de 
kvarvarande åtgärderna är i mycket begränsad omfattning, står det brandskyddskontrollant 
fritt att antingen betrakta förrättningen som utebliven enligt denna paragraf eller möjlig att 
fullfölja. Om förrättningen i en sådan situation betraktas som möjlig att fullfölja så ska 
grundavgift och utförandeavgift tas ut enligt 19 § och 22 §. För åtgärd av de kvarvarande 
arbetena vid annan tidpunkt ska endast grundavgift enligt 19 § tas ut. 

Om tillträde erhålls efter viss väntetid eller efter kontaktförsök bör skorstensfejare eller 
skorstensfejartekniker överväga om förrättningen samt kommande förrättningar går att genomföra med 
tillräckligt gott resultat trots försening. Om förrättning kan genomföras får ej avgift tas ut för utebliven 
förrättning. 

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller 
att relevant information översänds till beslutande myndighet för åtgärd. 

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör det även övervägas huruvida beslut om föreläggande eller 
förbud är lämpligt för att komma till rätta med hindret. Om nödvändiga beslut inte kan tas av den som 
avbryter eller ställer in förrättningen bör relevant information och dokumentation delges personal eller 
myndighet med rätt att fatta sådana beslut. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt 
gällande författning. 
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24 § Avgifter ska tas ut i följande fall då fastighetsägare har lämnat önskemål om anpassning av 
förrättningen eller förrättningstillfälle på ett sådant sätt att det skapar merkostnader vid 
planering eller förrättning. 

1. Om planerad och aviserad förrättning om- eller avbokas av fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare senare än klockan 12, 2 arbetsdagar före förrättningsdagen, ska
omplaneringsavgift tas ut.
a För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuellt timavgift och ersätter 

utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje 
berörd anläggning.  

b För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av timavgift samt 
debiteras med denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter 
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgiften. Om förrättningen var 
planerad till obekväm arbetstid ska avgift enligt 0, 0 punkten tillkomma vid 
debitering.  

Om ombokning sker med kort framförhållning av fastighetsägare eller 
sotningsväsende, till följd av händelser som ej rimligen kunnat förutses, ska avgift för 
ombokning ej tas ut. 

Om ombokning kan ske enkelt och utan negativa konsekvenser för båda parter så bör inte avgift för 
omplanering tas ut. Ett exempel på detta är digitala ombokningssystem där fastighetsägare själv 
väljer bland tillgängliga tider och då ombokning sker i god tid före förrättning. 

Som händelser där behov för avbokning rimligen inte kunnat förutses räknas exempelvis smittsam 
sjukdom, akut sjukhusbesök och liknande för berörd fastighetsägare eller sotningsväsende. 

2. Om förrättning måste utföras på hus/byggnad som är utom ordinarie tur på grund av
fastighetsägares särskilda önskemål, ombokning, tidigare hinder vid utförande av
förrättning, aktivering av tidigare obrukad eldstad och liknande, ska avgift för
inställelse utom ordinarie tur tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25%
av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. Tiden
som avgiften baseras på räknas som transporttiden från ordinarie tur (föregående
förrättning) och till den aktuella förrättningsplatsen, och åter till ordinarie tur
(nästkommande förrättning).

Den ordinarie aviseringen som skickas ut initialt utgår från det s.k. pärlbandsprincipen och därför 
blir kostnaden lägre till följd av att körtiden och körsträckan samt att miljöpåverkan minimeras 
mellan förrättningarna. Detta bör betraktas som en rabatt som ges till de som accepterar den 
ordinarie aviseringen, men som inte ges om tiden ändras till ett tillfälle då förrättningar inte längre 
är planerade till samma tur. Fastighetsägare bör upplysas om detta i samband med begäran om 
omplanering. 
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3. Om förrättning av sotning eller brandskyddskontroll måste utföras utom ordinarie
arbetstider ska avgift för obekväm arbetstid tas ut med följande tillägg:
a Helgfri vardag 17-20 7% av timavgift 
b Helgfri vardag 20-06 11% av timavgift 
c Helg, lördag, söndag 22% av timavgift 

Denna avgift är tidsbaserad och baseras på respektive timavgift samt debiteras med 
denna summa per påbörjad halvtimme. 

Avgift för obekväm arbetstid ska tas ut i tillägg till utförandeavgifter enligt 21 §2 och 
22 §2 samt 23 §2 och 01b Avgift för obekväm arbetstid får ej tas ut för förrättning på 
småhus.  

Arbeten utom ordinarie arbetstid bör undvikas och särskilt arbeten mellan midnatt och klockan 5 
bör om möjligt planeras till annan tid med hänsyn tagen till allmänhetens behov eller andra 
särskilda omständigheter. 

4. Om det vid eller inför förrättningen, av fakturamottagaren, lämnas uttryckliga
önskemål om specifikt arbetssätt som i utgångspunkt inte är nödvändigt eller planerat
ska avgift för särskilt arbetssätt tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till
25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.
Särskilt arbetssätt, med påföljande avgift, förutsätter att den utökade kostnaden på
förhand har accepterats och att detta kan göras utan negativ inverkan på den aktuella
förrättningen samt övriga planerade förrättningar.

25 § Avgifter ska tas ut i följande fall då beslut om föreläggande eller förbud är eller har varit 
nödvändigt. 

1. Om det uppdagas sådana brister att ett föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap. 2 §
andra stycket är nödvändigt ska avgift för formulerande av beslut tas ut. Denna
avgift uppgår till 30% av timavgift för brandskyddskontroll.

Avgift enligt första stycket ska omfatta formulering av beslut för samtliga brister som
uppdagats vid en och samma förrättning och avgiften får inte tas ut vid upprepade
tillfällen utifall det ursprungliga beslutet måste rättas, kompletteras, omformuleras
eller liknande förvaltningsrättsliga åtgärder.

Avgift enligt första stycket ska återbetalas eller ej tas ut i händelse av att beslutet
överklagas och detta vid prövning befinns vara felaktigt.

2. Om det efter brandskyddskontroll har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet
har vunnit laga kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har
löpt ut, ska avgift för efterkontroll tas ut. Denna avgift ersätter utförandeavgiften
men tillkommer utöver grundavgift som vid ordinarie förrättning. Avgift för
efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade avvikelser som har varit
föremål för beslut om föreläggande eller förbud.
a För småhus uppgår denna avgift till 30% av timavgift för brandskyddskontroll. 
b För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 25% av timavgift för 

brandskyddskontroll samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 

Då en tidigare identifierad brist behöver efterkontrolleras bör en bedömning göras om en besiktning på plats 
är nödvändig eller om intygande alternativt inskickad bevisning är tillräcklig för att beslutet ska anses vara 
uppfyllt. 
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26 § Avgifter ska tas ut i följande fall om arbeten måste utföras i anslutning till sotning eller 
brandskyddskontroll som syftar till att kunna genomföra förrättning, uppnå god 
brandsäkerhet eller säkra god arbetsmiljö.  

Tidsbaserade avgifter enligt denna paragraf får ej tas ut samtidigt med varandra eller 
samtidigt med andra tidsbaserade avgifter enligt denna författning. Tidsbaserade avgifter av 
samma typ enligt denna paragraf summeras och debiteras per byggnad i syfte att inte 
påtvinga fastighetsägare högre kostnader än vad som faktiskt åtgår för arbetet.  

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller 
liknande så att fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma 
till rätta med eventuella problem som legat till grund för det nödvändiga arbetssättet. 

Tid för utförande av det avgiftsbelagda arbetet enligt 26 § bör avsättas separat från andra avgiftsbelagda 
arbeten för att skapa tydlighet mot fastighetsägare. För ett och samma avgiftsbelagt arbete beräknas 
tidsåtgång genom att summera eventuella deltider i arbetet, t.ex. montering och demontering, bärande, 
nyttjande, och liknande. 

Om särskild arbetsmetodik eller –teknik enligt 26 § nyttjas på grund av brister eller liknande i en anläggning 
bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant information översänds till 
beslutande myndighet för åtgärd. 

Kontakt bör om möjligt tas på förhand med fastighetsägare då sådana beslut som avses i 26 § kan skapa 
stora kostnader för den enskilde. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande 
författning. 

1. Om anläggning i småhus har delar som måste demonteras/monteras för att förrättning
ska kunna utföras ska avgift för demontering av utrustning tas ut.  Denna avgift
uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften
omfattar även återställande av berörd utrustning.

Till demonterbar utrusning räknas retardrar/turbulatorer, baffelplåtar, pelletsbrännare och liknande hinder 
för sotningens genomförande. Syftet med detta är att undvika materiella skador och underlätta förrättning. 

2. Om anläggning är helt eller delvis blockerad av lösa föremål ska avgift för
undanröjande av enklare hinder tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Undanröjande av lösa hinder, med
påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö
och den aktuella förrättningen samt övriga planerade förrättningar.

3. Om rökkanal/imkanal är helt eller delvis blockerad av svårborttagna föremål ska
avgift för undanröjande av hinder i kanal tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och
uppgår till 25% av aktuell timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad
kvart.

4. Om resstege upp till tak inte är utplacerad vid uppstigningsstället får avgift för
resning av stege tas ut. Denna avgift uppgår till 10% av aktuell timavgift och får tas
ut en gång per hus. Resning av stege, med påföljande avgift, förutsätter att detta kan
göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö och den aktuella förrättningen samt övriga
planerade förrättningar. Avgiften omfattar även återställande av berörd stege.
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5. Om speciella arbetsredskap behövs för att arbetsmiljö eller arbetets utförande kräver
det ska avgift för icke-standardverktyg tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och
uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per
påbörjad kvart.

Exempel på situationer då denna bestämmelse är tillämpbar är om byggnaden inte uppfyller de byggregler 
som gäller nu eller vid tidpunkten för uppförandet av byggnaden. Andra exempel är om anläggningen är en 
av få i kommunen som fordrar särskild utrustning för att förrättning ska kunna genomföras. 

6. Om anläggning är försedd med skorstens- eller rökgasfläkt som med hänsyn till risken
för brand måste rengöras och eventuellt demonteras ska avgift för
rengöring/demontering av fläkt tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även återställande
av berörd fläkt.

7. Om sotsug behöver nyttjas för att arbetsmiljö eller arbetets utförande ska bli bättre ska
avgift för nyttjande av sotsug tas ut. Denna avgift uppgår till 15% av aktuell
timavgift och får tas ut en gång per hus. Avgiften omfattar omhändertagande av sot
och aska.

8. Om anläggning är försedd med förbindelsekanal som överstiger 3 meter ska avgift för
förbindelsekanal tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas
ut en gång per byggnad.

9. Om tjära eller annan svårborttagen och brännbar beläggning påträffas, som är i sådan
omfattning att det utgör en brandrisk och måste tas bort, ska avgift för
tjärborttagning tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive
timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.

10. Om det vid utförande av brandskyddskontroll framkommer eller uppstår misstanke
om brister som inte går att kontrollera på det sätt som ryms inom avgiften enligt 22 §
ska avgift för fördjupad brandskyddskontroll tas ut. Denna avgift är tidsbaserad
och uppgår till 25% av aktuell timavgift samt debiteras med denna summa per
påbörjad kvart.
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Bemyndiganden 

27 § Beslutsrätt om byggnaders faktiska nyttjande 
Skorstensfejare samt skorstensfejartekniker som utför förrättning på kommunens uppdrag 
äger självständigt rätt att besluta om ett småhus i praktiken nyttjas som permanentbostad 
eller fritidsbostad trots uppgifter om motsatsen. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska 
förenas med kostnader enligt denna författning.  

Permanentbostäder och fritidsbostäder har olika grundavgifter till följd av skillnader mellan arbetet som 
krävs för att avisera, resa, erhålla tillträde, mm. Om en fritidsbostad i praktiken nyttjas som 
permanentbostad så kan det innebära enklare åtkomst till anläggningar i huset. Om så är fallet bör beslut 
fattas kring husets nyttjandegrad och därmed tillämplig avgift. Även det omvända kan gälla om exempelvis 
ägare är skriven på adressen men är svår att kontakta. Om beslut tas med stöd av denna paragraf bör det 
även övervägas om beslut om ändrade frister ska tas enligt kommunens föreskrift om frister för sotning. 
Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning. 

Föreskriftens giltighet 

28 § Denna författning gäller från 2020-06-01 och tills vidare. Föreskriften ersätter Ludvika kommun 
tidigare föreskrifter om taxor för sotning och brandskyddskontroll. 
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Bilaga 1: Timavgifter och specificerade avgifter för sotning och brandskyddskontroll, medel
Giltig från den 1 juni 2021

Timavgifter Exklusive enventuell moms

Timavgift för sotning, som specificerade avgifter grundas på, är: 486 kr/timme

8,11 kr/minut

Timavgift för brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på, är: 698 kr/timme

11,64 kr/minut

Specificerade avgifter Exklusive enventuell moms

1: Administrativ avgift enligt 14 §
1.1: Administration Arbete Avgift Debiteringsmodell

Alla byggnader 14§: Administration, kontroll och förvaltning 15 kr   Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning).

2: Grundavgifter enligt 18 §§

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 96,78 kr   Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 193,15 kr   Fast grundavgift per småhus.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering 162,10 kr   Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 48,63 kr   Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 138,99 kr   Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 277,39 kr   Fast grundavgift per småhus.
2.2.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering 232,81 kr   Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 69,84 kr   Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

3: Utförandeavgifter enligt 20-21 §§

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Bostadshus 21§ 1a: Värmepanna 263,42 kr   Fast utförandeavgift per anläggning.
b: Bostadshus 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn 182,37 kr   Fast utförandeavgift per anläggning.
c: Bostadshus 21§ 1c: Kakelugn 243,15 kr   Fast utförandeavgift per anläggning.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 364,73 kr   Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig byggnad 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 291,79 kr   Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Bostadshus 22§ 1a: Första anläggning i hus 523,82 kr   Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus.
b: Bostadshus 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus 232,81 kr   Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma hus.
3.2.2 Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 349,21 kr   tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig hus/byggnad 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 349,21 kr   tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
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4: Tillkommande avgifter enligt 22-24 §§

4.1: Tillkommande avgifter vid sotning/rengöring
4.1.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 121,58 kr   Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 22§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 170,21 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
4.1.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 121,58 kr   Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 170,21 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 34,04 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 53,49 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 106,99 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.1.3: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 121,58 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 121,58 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
c: Småhus 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
d: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 48,63 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
e: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
f: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 121,58 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
g: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 72,95 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
h: Småhus 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per byggnad.
i: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

4.2: Tillkommande avgifter vid brandskyddskontroll
4.2.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 174,61 kr   Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning. Avsteg får 
göras, se författningstext.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 244,45 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 
halvtimme. Avsteg får göras, se författningstext.

4.2.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 174,61 kr   Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 244,45 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 174,61 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 48,89 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 76,83 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 153,65 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.2.3 Tvingande beslut Avgift Debiteringsmodell

a: Alla verksamheter 25§ 1: Formulering av beslut 209,53 kr   Fast extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per förrättning.

b: Alla verksamheter 25§ 2a: Efterkontroll av beslut, småhus 209,53 kr   Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift.

c: Alla verksamheter 25§ 2b: Efterkontroll av beslut, ej småhus 174,61 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.4: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 174,61 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 174,61 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 69,84 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

d: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 174,61 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

e: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 174,61 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

f: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 104,76 kr   Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

g: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 174,61 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

h: Småhus 26§ 10: Fördjupad brandskyddskontroll 174,61 kr   Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 71  Dnr 2018/396 

 

Återrapport helhetsanalys av för- och nackdelar med 
att upphäva alternativt bevara det resterande 
riksvägserservatet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige noterar rapport scenarioanalys riksvägsreservatet daterad 31 mars 
2021 och trafikanalys daterad 18 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (28 maj 2018 
§ 105) att göra en helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva 
alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet. 

På grund av resursbrist hos dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades inte detta arbete. Under 2020 begärde samhällsbyggnadsnämnden 
om anstånd gällande detta uppdrag. Datum för återrapportering föreslog att 
ändras till 30 juni 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att nuvarande kultur- och 
samhällsbyggnadsnämnden fullgjort sin återrapportering. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 29 april 2021 § 37 
2. Scenarionalys för riksvägsreservatet daterad 31 mars 2021 
3. Trafikanalys daterad 18 februari 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Fullmäktige 

 

Återrapport helhetsanalys av för- och nackdelar med 
att upphäva alternativt bevara det resterande 
riksvägsreservatet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige noterar rapport scenarioanalys riksvägsreservatet daterad 31 mars 
2021 och trafikanalys daterad 18 februari 2021. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (28 maj 2018 
§ 105) att göra en helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva 
alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet. 

På grund av resursbrist hos dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades inte detta arbete. Under 2020 begärde samhällsbyggnadsnämnden 
om anstånd gällande detta uppdrag. Datum för återrapportering föreslog att 
ändras till 30 juni 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att nuvarande kultur- och 
samhällsbyggnadsnämnden fullgjort sin återrapportering. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (28 maj 2018 
§ 105) att göra en helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva 
alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet. 

På grund av resursbrist hos dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades inte detta arbete. Under 2020 begärde samhällsbyggnadsnämnden 
om anstånd gällande detta uppdrag. Datum för återrapportering föreslog att 
ändras till 30 juni 2021. 

Tidigare utredningar 
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram flera tidigare 
utredningar gällande delarna av riksvägsreservatet. Det är framförallt två 
stycken utredningar som gjorts de senaste fem åren som är av särskilt intresse. 

År 2016 tog Verksamhetsområde planering fram en rapport gällande sträckan 
Snöåvägen-Högbergsgatan med syfte att undersöka möjligheterna till 
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2(3) 

bostadsbyggande i reservatet. Ett delmål var att undersöka vilka konsekvenser 
ett borttagande av reservatet skulle få på trafiksystemet. I projektet togs en skiss 
fram för hur området skulle kunna bebyggas med bostäder. 

År 2018 genomfördes en mindre utredning gällande sträckan Lyviksberget-
Snöåvägen. Rapporten resulterade i att ny detaljplan tas fram för området 
mellan Lorensbergatjärn och Snöåvägen, med syfte att tillåta större ytor för de 
angränsande verksamheterna. Det tidigare utrymmet för väg ersätts av 
industrimark, parkmark samt gång- och cykelväg. 

Hösten 2020 tog förvaltningen kontakt med WSP, som är vår leverantör av 
trafikutredningar. Tillsammans med WSP gjordes en förstudie där material, 
utredningar samt relevanta kravställningar och målsättningar i kommunen gicks 
igenom. Denna förstudie låg sedan till grund för en större scenarioanalys. 

I scenarioanalysen har det gjorts en helhetsanalys för framtida lämplig 
markanvändning inom delar av det kvarstående vägreservatet. Vilka är för och 
nackdelarna med att behålla vägreservatet och vilken alternativ markanvändning 
är lämplig om reservatet upphävs? Analysen avser sträckan mellan Snöåvägen 
och Gamla Bangatan (riksväg 66). 

Tre olika framtida scenarier 
I scenarioanalysen presenteras tre olika grundläggande alternativ: 

1. Nollalternativet. Vägreservatet är kvar och marken planeras inte för andra 
ändamål. Nollalternativet är alltså en tänkbar utveckling om reservatet inte 
upphävs och används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och 
bedöma effekten av dem. 

2. Scenario A. Vägreservatet upphävs. Marken planeras för en lokalgata, 
bostäder och verksamhetsområden mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och 
Gamla Bangatan (riksväg 66) som kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 
igenom centrum. 

3. Scenario B. Vägreservatet upphävs. Ny markanvändning föreslås men utan 
lokalgata mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och Gamla Bangatan (rv 66) 
som förutsättning. 

Som stöd för den kvalitativa helhetsanalysen har ruttvalsanalyser gjorts med 
Sampers och en enkel samhällsekonomisk analys i Samkalk (samhällsekonomisk 
beräkningsmodell med effektsamband) för en möjlig ny gatulänk mellan 
Knutsbovägen och riksväg 66. 

Resultatet av utredningen 
Slutsatsen som presenteras i rapporten är att scenario A innebär sammantaget 
en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de mål som finns för 
tätortens utveckling jämfört med både nollalternativet och scenario B. Den 
kombinerar nyttjande av vägreservatet för bostäder med en gata som till viss del 
kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 igenom centrum. En stor vinst i 
scenario A är det nya bostadsområdet med kombinationen av närheten till 
centrum och närheten till skog och friluftsliv. 
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Ett alternativ där en rak och bred väg byggs inom reservatet mellan riksväg 66 
och Knutsbovägen men utan bostadsbebyggelse i Marnässkogen anses inte vara 
ett lämpligt alternativ då en sådan väg skulle skapa en barriär igenom 
rekreationsområdet i Marnässkogen och vara kostsam. Genom att planera 
bebyggelse vid den nya gatulänken nyttjas den nya gatan både av invånare i det 
nya området och av en del av de trafikanter som har start- eller målpunkt i 
tätortens södra delar. Detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt jämfört med en 
gata som endast är byggd för att avlasta det befintliga vägnätet. Fördelarna med 
en sådan lösning, exempelvis i form av restidsvinster och minskade 
trafikolyckor, redovisas bland annat i nyttorna som beräknats i Samkalk. 

Fortsatt arbete 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att en planprocess inleds 
för del av reservatet mellan Snöåvägen och Knutsbovägen, med syfte att 
möjliggöra bostadsbebyggelse, parkstråk samt aktivitetsytor. Förslag till beslut 
kommer att presenteras i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i ett senare 
skede. 

Förvaltningen kommer att använda utredningens resultat gällande sträckan 
mellan Knutsbovägen och Gamla Bangatan som underlag i det kommande 
arbetet med revideringen av kommunens översiktsplan. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen anser att alternativet att endast 
anlägga en genomfartsväg (utan ny bebyggelse) mellan Gamla Bangatan och 
Högbergsgatan inte är aktuell att gå vidare med. Detta på grund av den 
betydande investeringskostnaden samt de relativt få vinster en sådan lösning 
skulle ge. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Bilagor 
1. Beslut kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 29 april 2021 § 37 
2. Scenarionalys för riksvägsreservatet daterad 31 mars 2021 
3. Trafikanalys daterad 18 februari 2021 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden  
Akten 
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Utredning av riksvägsreservatet 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att notera rapporten. 

Sammanfattning 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har genom dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda det 
före detta riksvägsreservatet för väg 50, mellan Gamla Bangatan och 
Snöåvägen. I uppdraget ingick det att undersöka ifall reservatet skulle bevaras 
eller ersättas. 

För att genomföra denna utredning har förvaltningen tagit hjälp av 
konsultfirman WSP som Ludvika kommun har ramavtal med. WSP har 
presenterat tre olika framtidsscenarion för reservatet enligt följande: 

1. Nollalternativet. Vägreservatet är kvar och marken planeras inte för andra 
ändamål. Nollalternativet är alltså en tänkbar utveckling om reservatet inte 
upphävs och används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och 
bedöma effekten av dem. 

2. Scenario A. Vägreservatet upphävs. Marken planeras för en lokalgata, 
bostäder och verksamhetsområden mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och 
Gamla Bangatan (riksväg 66) som kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 
igenom centrum. 

3. Scenario B. Vägreservatet upphävs. Ny markanvändning föreslås men utan 
lokalgata mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och Gamla Bangatan (rv 66) 
som förutsättning. 

Slutsatsen som presenteras i rapporten är att scenario A innebär sammantaget 
en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de mål som finns för 
tätortens utveckling jämfört med både nollalternativet och scenario B. Den 
kombinerar nyttjande av vägreservatet för bostäder med en gata som till en viss 
del kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 igenom centrum. En stor vinst i 
scenario A är det nya bostadsområdet med kombinationen av närheten till 
centrum och närheten till skog och friluftsliv. 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att föreslå att en 
planprocess inleds för området mellan Snöåvägen och Knutsbovägen, med 
syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse, parkstråk samt aktivitetsytor. Förslag till 
beslut kommer att presenteras i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i ett 
senare skede. 

Förvaltningen kommer att använda utredningens resultat gällande sträckan 
mellan Knutsbovägen och Gamla Bangatan som underlag i det kommande 
arbetet med revideringen av kommunens översiktsplan. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen anser att alternativet att endast 
anlägga en genomfartsväg (utan ny bebyggelse) mellan Gamla Bangatan och 
Högbergsgatan inte är aktuell att gå vidare med. Detta på grund av den 
betydande investeringskostnaden samt de relativt få vinster en sådan lösning 
skulle ge. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (28 maj 2018 
§ 105) att göra en helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva 
alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet. 

På grund av resursbrist hos dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades inte detta arbete. Under 2020 begärde samhällsbyggnadsnämnden 
om anstånd gällande detta uppdrag. Datum för återrapportering föreslog att 
ändras till 30 juni 2021. 

Tidigare utredningar 
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram flera tidigare 
utredningar gällande delarna av riksvägsreservatet. Det är framförallt två 
stycken utredningar som gjorts de senaste fem åren som är av särskilt intresse. 

2016 tog Verksamhetsområde Planering fram en rapport gällande sträckan 
Snöåvägen-Högbergsgatan med syfte att undersöka möjligheterna till 
bostadsbyggande i reservatet. Ett delmål var att undersöka vilka konsekvenser 
ett borttagande av reservatet skulle få på trafiksystemet. I projektet togs en skiss 
fram för hur området skulle kunna bebyggas med bostäder. 

2018 genomfördes en mindre utredning gällande sträckan Lyviksberget-
Snöåvägen. Rapporten resulterade i att ny detaljplan tas fram för området 
mellan Lorensbergatjärn och Snöåvägen, med syfte att tillåta större ytor för de 
angränsande verksamheterna. Det tidigare utrymmet för väg ersätts av 
industrimark, parkmark samt gång- och cykelväg. 

Hösten 2020 tog förvaltningen kontakt med WSP, som är vår leverantör av 
trafikutredningar. Tillsammans med WSP gjordes en förstudie där material, 
utredningar samt relevanta kravställningar och målsättningar i kommunen gicks 
igenom. Denna förstudie låg sedan till grund för en större scenarioanalys. 

I scenarioanalysen har det gjorts en helhetsanalys för framtida lämplig 
markanvändning inom delar av det kvarstående vägreservatet. Vilka är för och 
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nackdelarna med att behålla vägreservatet och vilken alternativ markanvändning 
är lämplig om reservatet upphävs? Analysen avser sträckan mellan Snöåvägen 
och Gamla Bangatan (riksväg 66). 

Tre olika framtida scenarier 
I scenarioanalysen presenteras tre olika grundläggande alternativ: 

1. Nollalternativet. Vägreservatet är kvar och marken planeras inte för andra 
ändamål. Nollalternativet är alltså en tänkbar utveckling om reservatet inte 
upphävs och används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och 
bedöma effekten av dem. 

2. Scenario A. Vägreservatet upphävs. Marken planeras för en lokalgata, 
bostäder och verksamhetsområden mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och 
Gamla Bangatan (riksväg 66) som kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 
igenom centrum. 

3. Scenario B. Vägreservatet upphävs. Ny markanvändning föreslås men utan 
lokalgata mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och Gamla Bangatan (rv 66) 
som förutsättning. 

Som stöd för den kvalitativa helhetsanalysen har ruttvalsanalyser gjorts med 
Sampers och en enkel samhällsekonomisk analys i Samkalk (samhällsekonomisk 
beräkningsmodell med effektsamband) för en möjlig ny gatulänk mellan 
Knutsbovägen och riksväg 66. 

Resultatet av utredningen 
Slutsatsen som presenteras i rapporten är att scenario A innebär sammantaget 
en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de mål som finns för 
tätortens utveckling jämfört med både nollalternativet och scenario B. Den 
kombinerar nyttjande av vägreservatet för bostäder med en gata som till viss del 
kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 igenom centrum. En stor vinst i 
scenario A är det nya bostadsområdet med kombinationen av närheten till 
centrum och närheten till skog och friluftsliv. 

Ett alternativ där en rak och bred väg byggs inom reservatet mellan riksväg 66 
och Knutsbovägen men utan bostadsbebyggelse i Marnässkogen anses inte vara 
ett lämpligt alternativ då en sådan väg skulle skapa en barriär igenom 
rekreationsområdet i Marnässkogen och vara kostsam. Genom att planera 
bebyggelse vid den nya gatulänken nyttjas den nya gatan både av invånare i det 
nya området och av en del av de trafikanter som har start- eller målpunkt i 
tätortens södra delar. Detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt jämfört med en 
gata som endast är byggd för att avlasta det befintliga vägnätet. Fördelarna med 
en sådan lösning, exempelvis i form av restidsvinster och minskade 
trafikolyckor, redovisas bland annat i nyttorna som beräknats i Samkalk. 

Fortsatt arbete 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att en planprocess inleds 
för del av reservatet mellan Snöåvägen och Knutsbovägen, med syfte att 
möjliggöra bostadsbebyggelse, parkstråk samt aktivitetsytor. Förslag till beslut 
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kommer att presenteras i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i ett senare 
skede. 

Förvaltningen kommer att använda utredningens resultat gällande sträckan 
mellan Knutsbovägen och Gamla Bangatan som underlag i det kommande 
arbetet med revideringen av kommunens översiktsplan. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen anser att alternativet att endast 
anlägga en genomfartsväg (utan ny bebyggelse) mellan Gamla Bangatan och 
Högbergsgatan inte är aktuell att gå vidare med. Detta på grund av den 
betydande investeringskostnaden samt de relativt få vinster en sådan lösning 
skulle ge. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Henrik Axelsson 
Samhällsplanerare 

Bilagor 
1. Scenarioanalys riksvägreservatet 
2. Trafikanalys 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, för beslut 
Henrik Axelsson, för kännedom 
Planeringschef, för kännedom 
Akten 
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
I östra delen av kommunen finns ett vägsreservat för tidigare föreslagen förbifart för riksväg 50.
Idag är inte reservatet aktuellt då regeringen har beslutat att istället satsa på befintlig riksväg 50
igenom Ludvika centrum.

I samband med aktualitetsförklaringen av Översiktsplanen 2018 beslutade kommunfullmäktige
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att gå vidare med planförändringar av reservatets
södra del, från Snöåvägen och söderut. Samhällsbyggnadsnämnden fick också i uppdrag att
göra en helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva alternativt bevara det resterande
riksvägsreservatet.

Syftet med denna utredning är att göra en helhetsanalys för framtida lämplig markanvändning
inom delar av det kvarstående vägreservatet, på sträckan mellan Snöåvägen och riksväg 66.

1.2 METOD
Genomförandet av uppdraget har i huvudsak gjorts genom en kvalitativ analys av lämplig
markanvändning. En viktig förutsättning för analysen är att identifiera vilka mål och strategiskt
viktiga frågor som finns för utveckling på kommunal nivå, för vägområdet samt för andra
områden som kan komma att påverka eller påverkas. Utgångspunkt för detta är översiktsplanen
för Ludvika kommun, övriga relevanta strategiska styrdokument, områdets förutsättningar samt
trender som identifierats inom WSPs globala innovations- och hållbarhetsprogram Future
Ready® och som kan ha påverkan på utredningsområdet.

Som stöd för den kvalitativa helhetsanalysen har ruttvalsanalyser gjorts med Sampers och en
enkel samhällsekonomisk analys i Samkalk (samhällsekonomisk beräkningsmodell med
effektsamband) för en möjlig ny gatulänk mellan Knutsbovägen och riksväg 66.

Utifrån analys på områdets förutsättningar och kommunens utvecklingsmål föreslås lämplig
markanvändning för tre möjliga framtidsscenarion för år 2040. Förslagens utformning och
innehåll har dels tagits fram utifrån de kvalitéer och begränsningar som finns i området, dels
med hjälp av en översiktlig Lynch analys. I en Lynch analys studeras fem olika strukturer i
stadsbilden som påverkar hur landskapet och stadsbilden upplevs. Dessa är stråk, gränser,
enhetliga områden, noder och landmärken.

I en effektbedömning har de olika framtidsscenariona bedömts utifrån deras
effekter/konsekvenser och hur väl de uppfyller mål och inriktning för området.

1.3 AVGRÄNSNING
Uppdraget avgränsas strikt sett geografiskt av detaljplanegränserna för vägreservatet mellan
riksväg 66 och Knutsbovägen, se Figur 1. I utredningens analyser inkluderas dock även
omkringliggande områden för att kunna få fram en tydlig helhetsbild.
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Figur 1. Utredningsområdet, i form av detaljplanegränserna för vägreservatet. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

Utformningen på väglänken som eventuellt kommer att byggas mellan riksväg 66 och
Knutsbovägen är inte bestämd. För ruttvalsanalysen och den samhällsekonomiska kalkylen
görs därför antaganden som påverkar resultatet.

Markanvändningsförslagen i utredningen är gjorda på en övergripande skala. De bygger på
översiktliga bedömningar och analyser och innehåller därför inga detaljer. Syftet är att ge en
helhetsbild. Närmare detaljer behöver analyseras i senare skede.
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2 FRAMTIDSTRENDER

Det är svårt att förutse hur samhället kommer att se ut och vilka utmaningar vi möter framåt i
tiden, men genom att granska pågående och förväntade trender i omvärlden går det att skapa
en bild av vad som kan påverka planeringen. I detta avsnitt sammanfattas ett axplock av trender
som identifierats inom WSPs globala innovations- och hållbarhetsprogram Future Ready® och
som kan ha påverkan på utredningsområdet.

De framtidstrender som identifierats som relevanta för uppdraget har varit en del av de
förutsättningar som legat till grund för framtagna framtidsscenarion.

2.1 FRAMTIDENS KLIMATUTMANINGAR
Klimatet i Sverige kommer att bli varmare och torrare. Regelbundna regn kommer inte längre att
vara en självklarhet. Beroende på den lokala hydrologin finns det risk för att regnen, när de väl
faller, blir mer extrema. I och med det varmare vädret kommer vinterns nederbörd inte lika ofta
att falla som snö, utan som regn. Framtidens klimat innebär mer extrema väderförhållanden.

2.1.1 Varmare
Det blir allt varmare på jorden. Den globala medeltemperaturen har ökat
med 1,0°C under de senaste hundra åren och Sverige är inget undantag
(National Aeronautics and Space Administration, 2019) (SMHI, 2019).
Effekten av den globala uppvärmningen är störst under vintern och norra
Sverige påverkas radikalt då området går från en medeltemperatur under
0°C till runt 5°C (2069–2098) (Sveriges television, 2019).
Vegetationszonerna flyttas norrut och Dalarna kan på sikt få samma
klimat som Skåne. Vintrarna kommer att bli kortare vilket förkortar tiden
när det kan finnas snö.

à Varmare och torrare sommar

Vi kommer ha längre perioder utan regn, vilket påverkar många olika
områden; jordbruk, skogsbruk, brandrisk och vattenförsörjning för att
nämna några (SMHI, 2019). Värmeböljor kommer att bli vanligare när
medeltemperaturen stiger och antalet högsommardagar blir fler (SMHI,
2019).

à Vattenbrist

Pressen på våra vattenresurser kommer att öka och det blir därför allt
viktigare att söka lösningar för vattenförvaring, då grundvattennivåerna
sjunker och mindre nederbörd faller (KTH, 2019). Vattenbristen kan
förstärkas av att växter förbrukar mer vatten då växtsäsongen blir längre i
och med högre temperaturer, samt av att mer vatten avdunstar från mark
och vattendrag i värmen (SMHI, 2019). Låga vattennivåer drabbar även
Dalarna och flera kommuner har bevattningsförbud under delar av
sommaren när vattennivåerna har varit låga.

70



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 8

à Skogsbränder

Förändringar i temperatur, nederbördsmängd, vind och fuktighet ökar
risken för markbränder. Hur varmt det är under april och maj efter att
snön har smält, påverkar risken för skogsbränder under resten av året
(Sveriges television, 2018). Risken för skogsbrand kan öka med 30–40%
på grund av torka (Skogsstyrelsen, 2020).

2.1.2 Blötare
Med högre temperaturer blir mängden vatten som avdunstar från sjöar
och hav större. När vattnet avdunstar bildas vattenånga och mer
vattenånga i atmosfären leder till större nederbördsmängder.
Översvämningar, jordskred och jorderosioner blir vanligare. Vid en
temperaturökning om 4 grader ökar nederbördsmängderna i nästan hela
Sverige, men främst i västra delarna av landet. Den vanligaste
årsnederbörden i landet är inte längre 600 till 800 millimeter utan
klasserna över, det vill säga 800 till 1000 millimeter eller mer per år
(Sveriges television, 2019). Ökad nederbörd betyder att det fortfarande
kan vara snörika vintrar i Dalarna även om säsongen blir kortare.

à Extremregn

Det kommer att regna mer sällan men hårdare och mer intensivt i
framtiden. Extrema regn i kombination med torr mark som inte suger åt
sig vatten särskilt väl kommer att skapa fler översvämningar. Pressen
på avlopps- och avrinningssystem kommer att öka (Stockholms stad,
2019). Extrema regn kan orsaka stora skador, exempelvis kan skyfall1

orsaka omedelbara skador medan slagregn (häftiga regn i kombination
med vind) kan orsaka fuktskador i byggnader på sikt.

à Översvämningar

Översvämningar kommer att bli vanligare i ett varmare klimat. Risken
för översvämningar ökar när sjöar och vattendrag fylls på i snabb takt
på grund av extremregn. Översvämningar kan även komma av vår-
och höstflodsfenomen som följd av snabb snösmältning, stora
snömagasin, långvariga lågintensiva regn eller felaktig vattenreglering
(SMHI, 2019). Det blir allt viktigare att säkra byggnadsverk,
infrastruktur och samhället i stort med översvämningsskydd. I Dalarna
förväntas medelhöga vattenflöden få längre varaktighet vilket påverkar
marken och ökar risken för erosion (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2017)

1 Skyfall definieras som minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-1.17339
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à Jordskred och erosion

Intensivare regn på torr mark och snö som smälter undan fortare ökar
sannolikheten för jordskred. Hur hållfast och stabil marken är beror
mycket på hur mycket vatten den innehåller, samt vilket tryck vattnet har.
När förändringar sker i nederbördsmängd och avrinning sker erosion och
risken för jordskred ökar (Statens geotekniska institut, 2019).

2.1.3 Extremare väder
Klimatförändringarna kommer inte bara att få en generell påverkan, utan
ökar även risken för mer sällsynta händelser, såsom extremt väder.
Dessa extremer är ofta lokala, som köldknäppar och kraftiga stormar,
men kan även täcka hela landet och vara under en längre tid, som till
exempel värmeböljor.

à Åska

När temperaturen stiger ökar risken för värmeåska, som uppstår då fuktig
luft värms upp av solstrålning och stiger uppåt. (SMHI, 2020).
Konsekvenser av mer åska kan bli fler skogsbränder och fler
strömavbrott.

2.2 FRAMTIDENS SAMHÄLLSUTMANINGAR
Växande och åldrande befolkning samt ökande segregation är några av
framtidens samhällsutmaningar. Generellt ser vi ökande skillnader mellan
människor och ett ökande tryck på många samhällsfunktioner.

2.2.1 Ändrad demografi
Växande och åldrande befolkning, ÖKANDE segregation.

à Växande befolkning

Enligt Statistiska centralbyråns (SCBs) prognoser kommer Sveriges
befolkning vara närmare 11 miljoner år 2028.

En befolkningsprognos som SCB specifikt tagit fram för Ludvika kommun
2020–2035 visar dock att kommunens folkmängd i stort sett kommer vara
oförändrad under den perioden. Enligt SCBs prognos 2017-2040 antas
befolkningen inom Ludvika tätort öka med ca 1 100.

à Ökande medellivslängd och ojämnare åldersfördelning

Dödligheten i medel- och pensionsåldern har minskat i flera decennier.
Gruppen äldre är den ålderskategori som har ökat mest sedan 1970-talet.
Prognoser visar att huvuddelen av de som föds idag kommer att uppleva
sin 100-årsdag. (Människorna lever allt längre, 2017)
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Enligt SCBs befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020–2035
kommer antalet barn i skolåldern och äldre pensionärer att öka medan
barn i förskoleåldern och arbetsföra vuxna att minska.

à Ökande stillasittande

Stillasittandet har till följd av bland annat tv-tittande, datoranvändning,
kontorsarbete och bilåkande ökat dramatiskt de senaste årtionden. I dag
är bara sju procent av alla svenskar mellan 50 och 65 år tillräckligt fysiskt
aktiva. I undersökningar om vardagsmotion kommer svenskar långt ned i
ett europeiskt perspektiv och vi tillhör de som sitter allra mest stilla i
Europa. (Ubult, 2014)

2.2.2 Urbanisering
Urbaniseringstrenden är mer komplex idag och har också ett annat
mönster än tidigare. Städer växer mer än landsbygden minskar. Den
kraftigt ökade flyktinginvandringen till Sverige under åren 2013–2017
medförde att folkmängden ökade i nästan alla kommuner. Vid hög
invandring från andra länder kan urbaniseringsgraden öka utan att detta
innebär att fler människor flyttar från landsbygden in till städerna och det
är det som sker idag. (Boverket, 2021)

År 2012 gjorde Boverket i "Vision för Sverige 2025" följande antagande
om den framtida urbaniseringen:

Fortsatt ökad tätortsgrad kommer att leda till förtätning i stället för
utbredning av bebyggelsen. Detta för att effektivisera användningen av
redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur.

Förtätning har länge varit ett planeringsideal även om det inte slagit
igenom i fullt så stor skala som Boverket antog i visionen för Sverige
2025. Förtätning har också kommit att kritiseras för att bland annat leda
till minskning av grönytor och ökat buller. (Utemiljö, 2015)

à Mer trängsel i transportinfrastrukturen

När fler flyttar eller pendlar in till städer, ökar pressen på infrastrukturen.
Det blir trängre i kollektivtrafiken och på vägar och spår kring våra städer,
när infrastrukturen inte hinner byggas ut i takt med urbaniseringen.
Dagens infrastruktur har också problem som kommer av bristande
förvaltning och underhåll av befintlig räls, bana och vägar.

à Kulturvärden byggs bort

En hållbar samhällsutveckling innebär att befintliga kulturmiljöer bevakas,
återanvänds och utvecklas. I många kommuner saknas antikvarisk
kompetens som gör att plan- och bygglagens bestämmelser kan
tillgodoses. Konsekvenser av förtätning och byggande i kommersiellt
attraktiva lägen, är att oersättliga kulturmiljöer fragmenteras eller
utraderas. (Ferring, 2019)
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à Ökande tryck på försörjningssystem

Investeringar och reinvesteringar i flera av försörjningssystemen har inte
gjorts i takt med befolkningsökningen och urbaniseringen. Sveriges flesta
reningsverk byggdes under 70-talet och med den framtida
befolkningsökningen, problem med nya föroreningar så som läkemedel,
samt nya krav på rening ökar trycket. Sverige har ett av världens äldsta
stamnät, där många ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin
livslängd. (Svenska kraftnät, 2021)

2.3 FRAMTIDENS RESURSUTMANINGAR
Bättre batterier förenklar lagring och bidrar till att grönare, mer
oregelbundna energikällor går att förlita sig på. Smarta system och
smarta byggnader kommer att öppna upp för nya teknologier, som gör
det möjligt att effektivisera användandet av infrastruktur och andra
tillgångar. Att designa nya tillgångar med återvinning och återanvändning
i tanken, kommer att bli allt viktigare, för en cirkulär ekonomi och för
resursbesparing.

2.3.1 Hotade ekosystem
Arter dör ut i rasande takt och med dem försvinner viktiga
ekosystemtjänster som människan behöver.

à Minskad biologisk mångfald

En minskande biologisk mångfald kan leda till allvarliga konsekvenser när
det gäller miljö- och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla tjänster
och produkter som bidrar till människans välfärd och livskvalitet. Exempel
på dessa är pollinering och naturupplevelser. Experter förutspår att
10 000 arter dör ut varje år. Med dem försvinner viktiga ekosystem-
tjänster som människan behöver. Konsekvenserna av en minskad
biologisk mångfald kommer att ha lika stor effekt på vårt samhälle och vår
ekonomi som klimatförändringarna. (Rolls, 2014)

2.4 ANPASSNING TILL FRAMTIDSUTMANINGAR
De framtida utmaningarna och dess följdeffekter kan ha stor inverkan på såväl viktiga
samhällsfunktioner som människors hälsa. För att minimera de negativa effekterna behöver nya
områden planeras med hänsyn och anpassning till dessa utmaningar.

Utmaningarna som beskrivits ovan ligger till grund för de förslag till markanvändning som
presenteras i kapitel 7. Integrerade gröna ytor i bebyggelsen så att skog, andra grönområden,
vattendrag och tjärnar fungerar som rekreativa ytor samtidigt som de bidrar med
temperatursänkande effekt, hantering av nederbördsmängder, ekosystemtjänster och estetiska
värden är exempel på hur förslagen anpassats till klimatutmaningarna. Utredningsförslagen tar
också hänsyn till befintliga prognoser om framtidens samhällsutmaningar där bland annat fler
och fler blir stillasittande under längre perioder varje dag och urbaniseringen ökar.
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3 KOMMUNALA BESLUT, MÅL OCH INRIKTNING

3.1 KOMMUNALA STYRDOKUMENT OCH MÅL
Ludvika kommun har fastställt en vision, tre strategiska målområden och fem verksamhetsmål
som ska uppnås perioden 2021–2025 (Ludvika kommun, 2020). All utveckling ska bidra till att
målen nås. Visionen lyder:

”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun”

De tre strategiska målområdena handlar om barn och unga, arbete och näringsliv samt
invånarnas livsmiljö. Dessa har utvecklats i fem verksamhetsmål:

· En av landets bästa skolkommuner
· En bra kommun att växa upp i
· En tillväxtkommun
· En bra kommun att leva i
· En hållbar kommun

Den nu gällande översiktsplanen (Ludvika kommun, 2013) togs fram före kommunens senaste
målformuleringar, men bygger på samma vision och innehåller mål, planeringsprinciper och
viljeinriktningar för mark- och vattenanvändningen som är i linje med verksamhetsmålen ovan.

Översiktsplanens mål är relativt övergripande, till exempel ”Ludvika ska erbjuda attraktiva och
varierande boendemiljöer” samt ”Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda
kommunikationer”. I översiktsplanens huvuddrag och planeringsprinciper ges en mer detaljerad
beskrivning av vad som krävs för att nå målen. Följande punkter är en sammanfattning av vad
som bedöms vara relevant för utredningsområdet:

· Pendlingsstråken till och från Ludvika ska förbättras för att skapa bättre möjligheter att
bli en av del av regionens arbetsmarknad och även förbättra kopplingen söderut.

· Energieffektiva och miljöanpassade energi- och transportsystem ska eftersträvas.
· Barn och unga ska kunna röra sig självständigt och tryggt i trafikmiljön.
· Närhet till resecentrum ökar i regel benägenheten att resa kollektivt, vilket ska beaktas i

planeringen. Möjligheter till att samordna kollektivtrafik och gång- och cykelvägar ska
tas i beaktande vid planering av nya områden.

· Ludvika ska vara en tät och grön stad. Förtätning möjliggör användandet av befintlig
infrastruktur och ökat hållbart resande.

· Kommunen ska arbeta för att få fram nya bostäder i centrala Ludvika och fler sjönära
bostäder.

· Kommunen ska planera för olika boendeformer och en bebyggelse som är funktionell
och estetiskt tilltalande, som främjar en god social gemenskap med bra möjligheter till
naturliga mötesplatser.

· Vid exploatering ska hänsyn tas till höga naturvärden för att bevara biologisk mångfald.
Den vackra naturen bör komma fler till gagn och bebyggelse som tillvaratar
vattenkontakt och utsikter ska prioriteras.

· Kommunens invånare ska ha tillgång till kultur-, natur- och friluftsliv.

75



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 13

· Vid exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden är godtagbara vatten- och
avloppslösningar en förutsättning. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska
eftersträvas.

· Verksamhetsområden behöver tillkomma i stadsnära lägen och med fördel i närheten
av de stora transportstråken.

· Risker som kommer av bebyggelse nära sjöar och transportleder
exempelvis översvämningar, transporter av farligt gods, buller och
vibrationer ska beaktas vid exploatering.

Remissversionen av kommunens trafikstrategi som beräknas vara antagen i mars 2021,
innehåller ett antal mål för hur trafiksystemet ska se ut år 2040:

· Hållbara trafikslag utgör grunden i transportsystemet
· Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
· Trafiksystemet är tryggt och tillgängligt för alla
· Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
· God tillgänglighet för näringslivets hållbara transporter

I strategin redogörs för ett antal utmaningar som Ludvika kommun står inför för att nå målbilden.
En av utmaningarna är att minska andelen bilresor genom att öka attraktiviteten för hållbara
trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafik. Detta skulle även minska transportsystemets
negativa påverkan på miljön samt bidra till att fler invånare får den vardagsmotion de behöver.
Ytterligare utmaningar är att öka trafiksäkerheten, se till att trafikmiljön främjar trygghet och
tillgänglighet samt skapa en långsiktig planering av bebyggelse- och grönstruktur kopplad till
trafiksystemet.

I Ludvikas bostadsförsörjningsprogram står att 500 bostäder ska byggas under perioden 2017–
2020 för att möta målet om 27 000 invånare år 2020. Invånarantalet har legat på cirka 27 000
sedan 2017 men har minskat något under senaste året (Ludvika kommun, 2020). Målet om 500
bostäder har inte nåtts.

Eftersom utredningsområdet även omfattar delar med kommunalägd skog är kommunens
Skogsstrategi vägledande. I denna anges bland annat att skogens värden för hälsa, rekreation
och lärande med mera ska gynnas och utvecklas, särskilt i det mer tätortsnära skogsinnehavet.

3.2 MARKANVÄNDNING ENLIGT ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANER
I översiktsplanen beskrivs att kommunen har för avsikt att ta bort delar av riksvägsreservatet,
men att sträckan mellan riksväg 50 i söder och riksväg 66 i norr ska vara kvar. Denna sträcka
kan användas som avlastningsväg till Högbergsgatan och riksvägarna, vilket innebär att trafik
mot Smedjebacken och Marnäs från de södra delarna av staden inte behöver gå igenom
centrum.

För att bereda plats för förbifarten i riksvägsreservatet togs nio stycken detaljplaner fram under
slutet av 1990-talet. Fem av dessa ligger i utredningsområdet, mellan befintlig riksväg 66 i norr
och Snöåvägen i söder, se Figur 2. Detaljplanerna reglerar i huvudsak vägen, med ett cirka 13
meter brett område för GENOMFART samt ett väl tilltaget område (skydd), vid sidan av vägen
avsett för slänter, diken, plantering, bullerplank och andra skyddsåtgärder för omgivningen.
Gångvägar och dylikt får också anläggas i området benämnt skydd. Trots att genomfarten aldrig
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realiserats finns delar av detaljplanerna som genomförts, till exempel annan ändrad
markanvändning.

Figur 2. Gällande detaljplaner för vägreservatet inom utredningsområdet. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

Nedan följer en kort sammanfattning av respektive plan från norr till söder:

Detaljplan 368
Vid riksväg 66 innehåller detaljplanen en planskild trafikplats som även innefattar gång- och
cykelförbindelser. Järnvägen, strax söder om väg 66, är tänkt att gå på bro över förbifarten. Här
skapas även en ny lokalgata som blir planskild med järnvägen istället för den befintliga
plankorsningen mellan Hagalundsvägen och järnvägen. Via lokalgatan kan man som cyklist
eller gående fortsätta på en friluftsväg som ska koppla ihop stadens norra och södra delar.
Denna väg behöver enligt detaljplanen inte hålla lika hög standard som övriga cykelvägar inom
staden. Friluftsvägen ska också utgöra en väg för skötsel av skogsmarken.

Detaljplanen reglerar två mindre redan bebyggda områden för bostadsändamål, ett nordväst om
trafikplatsen och ett för två fastigheter vid Hagalund. I Hagalund föreslås även ett område där
industrimuseet vid Gammelgården kan utforma en mindre byggnad.
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Detaljplanen innebär intrång på flera fastigheter med befintliga bostäder som föreslås lösas in,
dels på grund av att de ligger inom vägområde, dels på grund av att de blir svåra att
bullerskydda. Enligt uppgift från kommunen är ingen av dessa bostäder rivna i dagsläget.

Detaljplan 367
Detaljplanen reglerar förutom genomfarten ett sammanhängande naturområde mellan vägen
och Marnästjärn. Naturområdet beskrivs som ett relativt orört våtområde med en ringlande bäck
som för vatten mellan Knutsbotjärn och Marnästjärn. Friluftsvägen som föreslås i detaljplan 368
fortsätter genom detta område och är tänkt att ersätta del av befintliga stigar som skulle brytas
av genomfarten. Planen lyfter möjligheten att öka tillgängligheten för allmänheten till
Marnästjärnen, inte minst vintertid.

Öster om genomfarten ligger ”Gröna vägen”, en väl bevarad äldre landsvägssträckning, som
ingår i markanvändningen NATUR.

Detaljplan 366
I denna del korsar genomfarten Knutsbovägen. I planbeskrivningen redogörs för hur
Knutsbovägen är huvudtillfart till stadsdelen Knutsbo, men att det är en provisorisk lösning i
väntan på att den nya riksvägen byggs. Enligt planbeskrivningen visar trafikprognoser att
Knutsbotrafiken i hög utsträckning kommer välja riksvägen till Marnäs för att ta sig vidare till
Ludvikas centrala och norra delar.

Detaljplanen innehåller flera gång- och cykelvägar, samt en tunnel under riksvägen som
förbinder gröna vägen med friluftsvägen på västra sidan av genomfarten.

Det befintliga industriområdet i kvarteret Fläderbusken och Tuvan utvidgas mot riksvägen och
en ny industrigata föreslås för att avlasta Kryddgårdsvägen. Planförslaget innehåller även ett
mindre område för bilservice och handel med anslutande parkering. Varken området för
bilservice eller utvidgning av industriområdet har genomförts.

På den av kommunen ägda fastigheten Ludvika 6:1 finns ett antal enskilt ägda fritidshus som
ska lösas in. De flesta av dessa är rivna idag.

Detaljplan 365
Planområdet omfattar sträckan mellan Kolonilottsområdet vid Knutsbotjärnens västra strand och
Gärdesskolan. Den befintliga Grottvägen passerar på bro och ska primärt användas av
busstrafik samt gående och cykel.

Högbergsgatan som går parallellt med riksvägen i nordostlig riktning ingår i detaljplanen och
beskrivs som viktig att behålla som lokalgata då den utgör en omtyckt alternativpassage inom
staden.

Även gång- och cykelvägen som löper från väster mot nordost högre upp i sluttningen bevaras,
men anläggs med bro över riksvägen. Denna förbindelse anges som den med trafiksäkra
mellan centrum respektive folkparksområdet och Ludvikas södra delar.

Förutom genomfarten och tillhörande område för skydd, lokalgator och gång- och cykelvägar
innehåller detaljplanen ett naturområde längs foten av Högberget, ett mindre parkområde söder
om Axvägen. Ett mindre område med befintliga bostäder i kvarteret Hajen har tagits med för att
anpassa byggrätt och utformning till nya förhållanden.
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En föreningsstuga nedanför Högberget som skulle behöva brotillfart föreslås lösas in. I
dagsläget undersöker kommunen om denna kan vara en del av en cykelarena för mountainbike
som planeras.

Detaljplan 364
Planen reglerar genomfartsområdet från Gärdeskolan till Snöåvägen, men omfattar även
områden utanför det som direkt påverkas av genomfarten.

Snöåvägen föreslås delvis byggas om, något som inte genomförts. Korsningen med riksvägen
anläggs som en cirkulationsplats förlagd på broar över riksvägen.

Detaljplanen omfattar en större del av kvarteret Läraren öster om Snöåvägen, då denna del
tidigare varit utan detaljplan. Kvarteret Läraren är planlagt för friliggande en- och tvåbostadshus.
Området väster om Snöåvägen är planlagt som industri och handel samt bilservice och handel
närmast väg 50.

Kvarteret Hajen får liksom i den angränsade detaljplanen en till området anpassad byggrätt och
utformning. Gärdeskolan regleras som område för industri och kontor, vilken i dagsläget utgör
lokal för FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Detaljplanen innehåller förslag på flera gång- och cykelvägar, på sträckor som redan idag är
utpekade som huvudstråk för gång och cykel.

För att realisera genomfarten behöver ett flertal villafastigheter lösas in och flera fastigheter
berörs av intrång till följd av exempelvis ny tillfart, vall eller plank. Kommunen har löst in flera
fastigheter, men det finns fortfarande byggnader som är planstridiga.
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4 KRITERIER FÖR UTVECKLININGEN AV
OMRÅDET

Utifrån kommunens styrdokument och mål inom olika områden har följande kriterier formulerats
för utredningsområdet. Dessa fungerar även som grund för effektbedömningen i kapitel 8.

· Kommunikationer
o Nyttjande av befintlig infrastruktur
o Förutsättningar för gång- och cykeltrafik
o Förutsättningar för kollektivtrafik

· Bebyggelse
o Tät och grön stad
o Varierade boendeformer
o Attraktiva, centrala och sjönära bostäder

· Hälsa och säkerhet
o Barn och ungas förutsättningar
o Ökad trafiksäkerhet
o Risk för buller, vibrationer, farligt gods

· Klimatpåverkan och klimatanpassning
o Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan
o Hänsyn till översvämning, ras och skred,

extremväder
· Natur-, rekreations- och kulturvärden samt landskapsbild

o Bevarande av biologisk mångfald
o Tillgång till rekreationsområden
o Påverkan på natur- och kulturvärden
o Påverkan på landskapet

· Samhällsekonomi
o Kommunalekonomiska konsekvenser
o Bidrag till långsiktig samhällsekonomi

I Figur 3 framgår hur kriterierna kan kopplas till målen i Agenda 2030.

Figur 3. Koppling mellan
kriterieområden och mål
i Agenda 2030.
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5 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 LANDSKAP OCH GEOLOGI
Figur 4 visar topografi och jordarter inom och runt utredningsområdet.

Figur 4. Utredningsområdets topografi och jordarter. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

5.1.1 Landskap
Området för utredningen ligger i östra kanten av Ludvikas tätort, i ett gränsland mellan
stadskärnan och närliggande naturområden. Högberget utgör ett av de tydligaste elementen i
tätortens landskapsbild. Tre skogstjärnar, Marnästjärnen, Knutsbotjärnen samt
Lorentsbergatjärnen ligger i en halvmåneform från sjön Övra Hillen och förbi dalgången som
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ansluter mot sjön Väsman (Lyviken). Tjärnarna och dalgången utgör gränser i landskapet och
har präglat utvecklingen av Ludvika tätort. På senare år har bebyggelsen bland annat vidgats
med bostadsområde på östra sidan om Knutsbotjärnen och industri- och handelsområden kring
Lyviken. På östra sidan Marnästjärnen och Knutsbotjärnen ligger ett landområde som
avgränsas av vatten; i söder angränsar det till sjön Haggen och i norr och öster till Övra och
Nedra Hillen. Området har historiskt sett varit en ö. Utmed kanterna finns jordbruksmark,
fritidsbebyggelse, camping och golfbana medan de centrala delarna består av framförallt skog
och någon mindre ängsmark. Området har höga naturvärden och även rekreativa och sociala
värden för Ludvika tätort.

5.1.2 Topografi och markförhållanden
Topografi
Topografin inom kommunen klassas i stort som storkuperat landskap, vågig bergkullterräng
med relativ höjd högre än 100 meter. Det karakteriseras av mjukt formade bergshöjder och
markanta dalar.

Vid Snöåvägen är det relativt flackt men området höjer sig mot Marnäs. Förbi Högberget
(stadsberget) ligger utredningsområdet i sydöstsluttning och förbi Marnästjärnen i
nordvästsluttning. Hästfallsberget öster om utredningsområdet ligger 271 meter över havet.
Kring tjärnarnas norra och södra sidor finns flackare partier.

Hydrologi
Långt tillbaka i tiden har Ludvika tätort har varit under högsta kustlinjen. Detta har präglat
bildningen jordlagren och dagens markförhållanden. Dalgången från sjön Väsman ansluter
grundvattnet till sjön Haggen i öster. Marnästjärnen ansluts med vattendrag från Norra Hillen,
och rinner sedan vidare till Knutsbotjärnen.

Geologi och jordarter
Ludvika tätort som helhet ligger på sur
vulkanisk bergart. Öster om
Knutsbotjärnen går ett stråk där den även
är porfyrisk eller ögonförande.

Jordarten utgörs framförallt av morän.
Högberget har berg i dagen med tunt eller
osammanhängande ytlager av morän.
Dalgången från Väsman (vid Snöåvägen)
täcks av glacial grovsilt-finsand. Området
kring utloppet av Marnästjärnen består av
torv och är inte lämpligt för bebyggelse.
Mindre fläckar, framförallt förekommande i
norra delen består av lera-silt.

Uppskattat djup till berg är 1-10 meter i
utredningsområdet, se Figur 5. I sluttningarna vid Högberget och Marnässkogen är jordtäcket
tunnare ju längre ned i landskapet man kommer.

Utredningsområdet är bitvis starkt kuperat och branta slänter förekommer, framförallt där det
passerar på Högbergets östra sida men även längs Marnästjärn är det relativt brant. Där slänter

Figur 5. Jordtäckets mäktighet. Källa: SGU.

82



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 20

är täckta med morän, vilket utgör en större del av området, finns det oftast inte någon uppenbar
skredrisk. Detta behöver dock undersökas närmare om områdena ska bebyggas. Morän-
områden är i regel bra byggmark. Bärigheten är god, men morän kan vara tjälfarlig och rik på
stora stenblock.

Djup till berg har betydelse för kostnader och behöver därför också undersökas närmare i de
områden kommunen vill skapa bebyggelse. Det kan bli stora skillnader i kostnadsbilden om det
finns berg i dagen jämfört med om det finns exempelvis 3 meter morän.

5.2 NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Figur 6 ger en överblick över natur- och kulturområden i och runt utredningsområdet.

Figur 6: Natur- och kulturområden i och runt utredningsområdet. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.
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5.2.1 Naturskyddsområden
Utredningsområdet innehåller lokala skyddsområden för natur, däremot inga utpekade Natura
2000 områden, riksintressen för naturvård eller naturreservat.

Marnästjärn samt kringliggande våtmarksområde är naturvärdesklassat. Enligt Länsstyrelsens
databas är tjärnen en liten fågelsjö som omges av villabebyggelse, strandsnår, lite öppen mark,
ett gruvmuseum och en skogssluttning längs östra sidan. Bladvass och kaveldun bildar en smal
bård längs stranden. Några fåglar som tidigt etablerade sig i Marnästjärn är skrattmås, brunand,
skedand och rörsångare. Mer tillfälliga besök har gjorts av svarttärna, flodsångare, kärrsångare
och trastsångare. (Länsstyrelsen Dalarna, 2021)

En punkt vid riksväg 66 är utpekad för naturvådsart, mossor.

5.2.2 Kulturmiljö
Inom utredningsområdet finns det tre registrerade kulturminnen; en milstolpe och en
kolningsanläggning vid foten av Högberget samt en fossil åker söder om Axvägen. Exempel på
kulturminnen i områdets omgivning är Gammelgården och ett gruvmuseum norr om Marnästjärn
samt fossil åker vid Lorensbergstjärnen.

5.2.3 Strandskydd
Flera strandskydd finns längs sträckan. Detaljplanerna till riksvägsreservatet har upphävt delar
av strandskyddet. I ett upphävande av detaljplanerna för tidigare planerad riksvägsdragning
kommer strandskyddet att återgå. I Figur 6 visas det generella strandskyddet på 100 meter runt
sjöar och vattendrag och därmed syns inte vilka delar av skyddet som i dagsläget är upphävda.

5.2.4 Naturmiljö
Vid Ludvika kommun går en gräns mellan eklandskapet i söder och barrskogarna i norr.
Kommunen innefattar milsvida skogar, stora myrområden, finnbyar på bergstoppar med långa
siktsträckor och ett stort antal sjöar och vattendrag.

Utredningsområdet kantas av bland annat villaträdgårdar som har en varierad vegetation med
fruktträd och blommor samt koloniträdgårdsområde intill Knutsbotjärnen. Flera mindre vägar och
angränsande vägar samt sjökanterna skapar brynzoner som gör att barrskogen bryts upp med
en hel del inslag av löv med sälg, asp, rönn med mera. Marnässkogen har flera områden med
höga naturvärden kopplat till lång kontinuitet, medan det inom utredningsområdet förekommer
fler öppna små obrukade gräs-/ängsmarker med en flora som gynnar insekter och betande vilt.

Marnästjärn är en stor tillgång som tätortsnära naturområde. Den blev uppmärksammad redan
på 1950-talet för fågellivet. Idag återstår dock endast en handfull av de arter som häckade när
sjöns status som fågelsjö kulminerade. Tjärnen saknar områdesskydd men en skötselplan är
upprättad. Den syftar till att gynna fauna och flora och samtidigt ta hänsyn till de boendes
önskemål om fri utsikt över tjärnen. De rekommendationer som anges i kommunens
naturvårdsprogram är bland annat att man bör tillåta tätare dungar av träd och buskar samt
döda träd runt hela tjärnen, att den dåliga vattenkvalitén i sjön bör åtgärdas och att
vandringsleden runt tjärnen bör göras mer attraktiv. (Ludvika kommun, 2011)
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En del av skogen på Marnästjärnens östra
sida har tidigare varit en hagmark. Detta
område är idag en luckig gammelskog
som bedöms vara nyckelbiotop, se Figur
7. (Ludvika kommun, 2011)

Söder om Marnästjärnen finns en lokal för
almsnabbvinge.

På Högberget finns flera lokaler med
insekter, kryptogamer samt kärlväxter.
Barrskogen dominerar på berget men
blandskog förekommer. I sydsluttningen
finns ek, skogslönn och skogslind.
(Ludvika kommun, 2011)

De biologiska och rekreativa värdena i
skogen omnämns i samtliga styrdokument
som höga och viktiga att bevara.

Skogen i utredningsområdet består av
främst triviallövskog och lövskog vilket är
naturligt i en dalgång/sänka och intill
sjöarna. Högre upp på sluttningarna utgår
skogsstrukturen från skiften som går på
tvärs med höjdkurvorna. Yngre skog består av lövblandad barrskog. Några smala remsor består
av granskog som tolkas som äldre, medan tallskog främst utgörs av mindre plättar.

Höga naturvärden behöver ofta lång kontinuitet för att uppstå. Granskog kan ha en mycket lång
kontinuitet och har ofta höga biologiska värden. Inom området finns det smala remsor av
granskog. En annan kvalitet i och intill utredningsområdet är blandningen av olika bestånd och
inslagen av löv.

De senaste åren har omfattande avverkningar skett eller är planerade i närområdet vilket
kommer att innebära att stora delar av skogen föryngras samtidigt. Det minskar tillgängligheten
till friluftslivet och skapar sämre förutsättningar för bevarande naturvärden.

Triviallövskog och lövsly som kommer upp på avverkade skiften är ofta svårgenomtränglig och
ger liten sikt innan den gallras. Återskapande av skog från hyggen kan vara en lång process.

Intill stränder, vattendrag och våtmarker kan även höga biologiska värden finnas.

Kommunen arbetar med att ta fram en grönstrukturplan som ska redovisa nätverk,
mötesplatser, friluftsliv, biologisk mångfald, samt eventuella förbättringsförslag. Fokus är på
sociala och rekreativa värden. I samband med grönstrukturplanen har även vissa områden
inventerats, vilket ger riktning för önskvärda gröna korridorer för stadsstrukturen.

5.2.5 Jordbruksmark
Ludvika kommun innehåller en mycket liten andel jordbruksmark. Det som finns ligger
framförallt intill strandområden utmed de större sjöarna. Vid Gammelgården finns två mindre
åkertegar/betesmark som klassas som jordbruksmark.

Figur 7. Rödmarkerat område visar nyckelbiotop.
(Ludvika kommun, 2011)

85



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 23

5.2.6 Grön infrastruktur
Enligt Naturvårdsverkets definition är grön infrastruktur ett nätverk av natur som bidrar till
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens
status och stärker därmed viktiga ekosystemtjänster. Att arbeta med utgångspunkt i grön
infrastruktur är nödvändigt för att kunna planera långsiktigt för hållbara landskap. Arbetet kan
innebära bevarande, skydd, restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner
och naturliga processer.

Ekosystemtjänster är grunden för vår hälsa och välfärd. Växter binder koldioxid och ger syre,
marken renar vatten, insekterna pollinerar grödor och naturområden ger oss möjlighet till
rekreation och återhämtning. Ett landskap som är ekologiskt funktionellt med livsmiljöer och
spridningskorridorer för växter och djur kan ge fler och bättre ekosystemtjänster. Ett sådant
landskap har också bättre motståndskraft vid förändringar och är därmed bättre rustat inför ett
förändrat klimat.

Den tätortsnära gröna infrastrukturen är mycket viktig bland annat för att minska bebyggelsens
barriäreffekt i landskapet och samtidigt skapa förutsättningar för rekreation. Gröna stråk och
områden i och nära tätorter är dessutom ofta viktiga livsmiljöer för många arter som har trängts
undan för bebyggelse, lantbruk eller skogsbruk.

5.3 REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Området för utredningen innefattar tätortsnära natur, med höga naturvärden och äldre skog på
promenadavstånd från bostadsområdena. Högberget har mycket bra kvalitéer för friluftsliv med
bland annat elljusspår, strövstigar och en enkel slalombacke. Vandringsled har anlagts runt
Marnästjärn och badplats finns vid Knutsbotjärnen. Skidspår finns i Marnässkogen, norr och
öster om Knutsbo. Ett omfattande stignät visar att området ger goda möjligheter för rekreation
och motion. Figur 8 ger en översyn över stigar och spår/grusvägar i och runt utredningsområdet.
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Figur 8. Stigar och spår/grusvägar i och runt utredningsområdet. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

5.4 LÄGE I STADEN OCH BEBYGGELSESTRUKTUR

5.4.1 Bebyggelse
Den äldsta bevarade bebyggelsen ligger i norra delen av Ludvika tätort, Herrgården,
Hammarbacken och Marnäs. När järnvägen kom ökade byggtakten och Ludvikas centrum
skapades i en rutnätsplan under början av 1900-talet. Andra stadsdelar har ett oregelbundet
planmönster. Den största delen av staden är byggd under 40- och 50-talen då staden
expanderade. På 1980–90-talet har flera småhusområden tillkommit.
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5.4.2 Bostadsförsörjning
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet som gällde fram till år 2020 råder det bostadsbrist i
kommunen och bristen är störst i Ludvika stad. Det som i dagsläget efterfrågas i första hand är
tomter i strandnära länge, bostadsrätter i centrala lägen samt större hyresrätter. Allmänt kan
konstateras att det behöver planeras för många olika alternativ av bostäder, både vad gäller
läge, pris, storlek och upplåtelseform. Mångfalden av bostäder kan också bidra till ett integrerat
samhälle.

5.4.3 Planerad utveckling i närheten
Planerad utveckling i närheten är
intressant att studera dels eftersom
det påverkar behovet av till
exempel bostäder i området, dels
på grund av nya trafikströmmar
som kan ha mer eller mindre nytta
av en eventuell framtida genare
väg mellan södra delarna av
tätorten och Marnäs samt vidare
mot Smedjebacken.

I kommunens informationsfolder
”Här ska byggas” listas några av
de områden som kan bebyggas
med bostäder i tätorten, bland
annat Knutsbo, Stora Hillänget,
Magneten, Orren/Svanen och
Väsmanstrand, se Figur 9. För
dessa finns antagna detaljplaner,
alternativ pågår planarbete.
Områdena omfattar både
flerbostadshus och villor. Det
framgår inte hur många bostäder
som ryms inom respektive område,
däremot anges storlek på byggrätt.
Totalt finns en sammanlagd byggrätt på 88 200 BTA2 och 78 000 BYA3, vilket grovt uppskattat
innebär att det finns en planberedskap för betydligt fler än de 500 bostäder som var målet i
bostadsförsörjningsprogrammet.

2 BTA, Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande
byggnadsdelarnas utsida.
3 BYA, Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken.

Figur 9. Några av kommunens utbyggnadsområden för
möjliga bostäder i närheten av utredningsområdet. Källa:
(Ludvika kommun, 2020 b).
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5.4.4 Service och arbetsplatser
Utredningsområdet ligger 2 till 3 kilometer från Ludvika centrum med dess utbud av affärer,
service och arbetsplatser. Området angränsar även till stadsdelar där det finns kommunal och
kommersiell service. I norra delen av området ligger stadsdelen Marnäs. Här finns
dagligvaruhandel, dag- och fritidshem samt låg- och mellanstadieskola. I norra delen av Marnäs
ligger Ludvika sjukhus.

I Knutsbo, bostadsområdet öster om utredningsområdet, finns bland annat Knutsbo förskola
och skola (F-5) samt Junibackens förskola och skola (F-6). I stadsdelarna Ludvika gård och
Jägarnäs i anslutning till södra delen av utredningsområdet finns bland annat dagligvaruhandel,
äldreboende, förskolor och skola (F-9).

Utredningsområdet ligger i anslutning till stadsdelar och bostadsområden i utkanten av Ludvika
tätort. Verksamheter och industri finns i norra delen mellan järnvägen och väg 66 och i norra
delen av Knutsbo finns ett
verksamhetsområde som planeras att
utökas. Södra delen av utredningsområdet
ansluter till verksamhetsområden och
handel. För analys av strukturer i
stadsbilden, se avsnitt 0.

5.4.5 Teknisk försörjning
Hela den södra delen av utredningsområdet
ligger inom kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp,
se Figur 10. Möjligheter till elanslutning har
inte utretts men antas i princip vara inom
samma område som för vatten och avlopp.
Tillgång till fiber finns främst i de bebyggda
delarna runt riksväg 66, runt Knutsbovägen
och sydväst om Högberget men saknas i
Marnässkogen och i Högbergets sluttning
mot Knutsbotjärn.

5.5 HÄLSA OCH SÄKERHET
Figur 11 ger en överblick över identifierade översvämningsrisker, våtmarker,
vattenskyddsområden samt förorenade områden inom och i anslutning till utredningsområdet

Figur 10. Kommunalt verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten enligt Länsstyrelsens
planeringsunderlag. Källa kartunderlag: Ludvika
kommun.
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Figur 11. Identifierade översvämningsrisker, våtmarker, vattenskyddsområden samt förorenade områden inom och i
anslutning till utredningsområdet. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

5.5.1 Vattenskyddsområde
En del av utredningsområdet omfattas av skyddsområde för grundvattentäkt Östansbo.
Skyddsföreskrifterna säger att det inom brunnsområdet enbart får förekomma
vattentäktsverksamhet. Inom den inre och den yttre skyddszonen gäller flera skyddsföreskrifter
som bland annat lagring, schaktning och avlopp.

5.5.2 Översvämning
MSB:s kartläggning visar Väsman och Övre Hillen. Vid beräknat högsta flöde kommer Övre
Hillen att sträcka sig över riksväg 66 i den nordligaste delen av utredningsområdet, se Figur 11.
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5.5.3 Förorenade områden
Kommunen har tillsammans med länsstyrelsen inventerat och kartlagt var det kan finnas risk för
föroreningar i mark. Inom, eller i närheten av utredningsområdet finns två redovisade objekt:

® Riskklass 1, Marnästjärn. Kvicksilverförorenat sediment och vatten.

® Övriga objekt, Hillingsgruvan. Oljelager. Gruvan är förorenad av oljerester.
Föroreningarna kontrolleras genom oljeavskiljare och provtagning.

Objekten framgår i Figur 11.

5.5.4 Buller
Trafik är en källa till buller som kan orsaka problem och störning. Långvarig exponering för
buller kan ha negativa effekter på vår hälsa. För att säkerställa en god och hälsosam
boendemiljö anges i trafikbullerförordningen (SFS 2015:216, 2017) riktvärden för vilka
bullernivåer som är tillåtna i närheten nytillkommande bostadsbebyggelse.

I nuläget är den nordligaste delen av utredningsområdet det mest bullerutsatta området med
både riksväg 66 och järnvägen som bullerkällor.

5.5.5 Radon
Radonriskkarta har tagits fram för Ludvika kommun. Riskområden som anges i kartan är
grundade på geologiskt material och från erfarenheter från mark- och bostadsmätningar.
Ludvika tätort har endast ett fåtal mindre riskzoner och ingen av dem är inom
utredningsområdet.

5.5.6 Fysisk aktivitet
Forskning visar att människor är mer fysiskt aktiva om parker, grönområden, anläggningar för
rekreation och motion, kollektivtrafik, butiker och annan service finns inom bekvämt avstånd från
hemmet eller arbetsplatsen och om de har tillgång till trygga och säkra gång- och cykelbanor
som förbinder viktiga målpunkter. Detta har ofta samband med bebyggelsens täthet, ju tätare
bebyggelsen är, desto fler invånare får god tillgänglighet, vilket främjar fysisk aktivitet.
Förbättringar av den byggda miljön som underlättar fysisk aktivitet i vardagen ger många
hälsorelaterade effekter: färre drabbas av kroniska sjukdomar, trafikskadorna minskar,
människor får lättare att träffas, tillgängligheten och framkomligheten ökar.
(Folkhälsomyndigheten, 2010)

5.6 TRAFIK

5.6.1 Busstrafik
Inom Ludvika kommun finns det nio landsbygdsbusslinjer som åker in till Ludvika tätort. De flesta angör
resecentrum men vissa även sporthallen eller lasarettet. Inom tätorten åker två flexlinjer och tre
ordinarie stadsbusslinjer, därav linje 42/43 som angör resecentrum och trafikerar bland annat
Högbergsgatan, Knutsbovägen och Grottvägen.
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5.6.2 Gång- och cykeltrafik
En cykelplan togs fram för Ludvika kommun
år 2011, se Figur 12. Inom
utredningsområdet planeras för ett nytt
stråk som knyter ihop stråken Högberget -
Knutsbo och Lorensbergaskolan.

”Stråket som går förbi Högberget och gamla
slalombacken behöver knytas ihop bättre
med stråket från Knutsbo mot
Lorensbergaskolan. Det är idag två
separata väl trafikerade gång- och
cykelstråk som relativt enkelt kan knytas
samman. Föreslagen sträckning är över
trekantsområdet förbi Laggen. Sträckan ska
ingå i det övergripande gång- och
cykelvägnätet.”

I dagsläget finns ingen gång- och cykelväg
på sträckan men gående och cyklister har
skapat en stig över ängsmarken.

5.6.3 Järnväg
Två järnvägsstråk, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln, möts i Ludvika station som ligger
strax norr om ABB:s verksamhetsområde. Bergslagsbanan leder mot söder (Örebro) och norr
(Borlänge) medan Bergslagspendeln leder mot öster (Smedjebacken/Fagersta).

Bergslagspendeln går igenom utredningsområdets nordligaste del och den behöver hänsyntas
vid planering av området. Järnvägen är utpekad som riksintresse.

För pendlingstrafik med tåg ligger utredningsområdet cirka 2 till 3 km från tågstationen.

5.6.4 Biltrafik
De mest relevanta delarna i gatu- och vägnätet inom och runt utredningsområdet är riksväg 66,
riksväg 50, Högbergsgatan, Knutsbovägen och Snöåvägen. Två mindre enskilda grusvägar
finns i och vid den norra delen av området, Gröna vägen, som går mellan Knutsbovägen och
Norsbergsvägen och en väg som kopplar ihop Gröna vägen med Hagalundsvägen.

Riksväg 66 och riksväg 50 är rekommenderade vägar för farligt gods. Dessa är även utpekade
som riksintresse för kommunikation.

5.6.5 Olycksstatistik
Olycksstatistik har inhämtats av Ludvika kommun från Transportstyrelsens olycksdatabas
Strada. De senaste 18 åren (2002–2020) har det rapporterats in 39 olyckor inom och intill
utredningsområdet, se Figur 13. Av dessa olyckor var det en dödsolycka på riksväg 66 och en
allvarlig olycka på Knutsbovägen.

Figur 12. Befintliga och planerade gång- och cykelvägar
enligt cykelplan för Ludvika kommun. Förslag på nytt
stråk som knyter ihop stråken Högberget - Knutsbo och
Lorensbergaskolan ligger inom det blåsträckade området.
Källa: (Ludvika kommun, 2011)
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Figur 13: Inrapporterade olyckor inom markerat urvalsområde (vinröd markering) under perioden 2002–2020. Blå ruta
betyder inrapporterad av polis, röd ruta betyder inrapporterad av sjukvård. Gulmarkerad text betyder lindrig olycka,
orange text måttlig olycka. Källa: Strada, via Ludvika kommun 2020-11-27.

Sammanfattad bedömning är att det inte verkar inte finnas något mönster av olyckor i området.
Samtliga olyckor runt Snöåvägen och Lorensbergaskolan har haft lindriga eller måttliga skador.
Koncentrationen av olyckor på riksväg 66, därav en dödsolycka, studeras ej då detta uppdrag
inte innehåller åtgärdsförslag för riksvägen.
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6 ANALYSER

6.1 RUTTVALSANALYS

6.1.1 Förutsättningar och metod
Syftet med ruttvalsanalysen är framförallt att studera den relativa förändringen av trafikflöden till
följd av en ny väglänk mellan riksväg 66 och Knutsbovägen. En enklare analys i
Sampers/Samkalk har genomförts där ingen kalibrering av modellen har gjorts. En övergripande
jämförelse av modellens överensstämmelse mot uppmätta trafikflöden har sammanställts.

Mindre justeringar har gjorts i modellens nuläge för att fånga viktiga ruttvalsförändringar
kopplade till den nya väglänken.

Markanvändningen som använts i analysen är i enlighet med Trafikverkets Basprognos 2020-
06-15.

Resultat för ruttvalsanalysen samt den samhällsekonomiska kalkylen för den nya väglänken
finns beskrivna nedan. Närmare detaljer finns även i ett PM i bilaga 1.

6.1.2 Utredningsalternativet (UA)
Figur 14. visar en skillnadsbild mellan vägnätet i jämförelsealternativet (JA) och vägnätet i
utredningsalternativet (UA) där skillnaden mellan vägnäten markerats i rött.

Figur 14 Utredningsvägnät 2040, ny vägkoppling med hastighetsbegränsning på 60km/h. Karta: Sampers.
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I utredningsalternativet är det enbart den nya vägkopplingen som skiljer sig mot
jämförelsealternativet. Då utredningen befinner sig i ett tidigt skede finns ingen exakt fastställd
vägsträckning eller utformning av väg eller anslutande korsningspunkter. Den nya kopplingen
antas ha en hastighetsbegränsning på 60 km/h. Länken är kodad med samma framkomlighet
som på Knutsbovägen där hastighetsgränsen också är satt till 60 km/h. Mellan Rv 66 och
Knutsbovägen är längden på den nya kopplingen cirka 1650 meter. Den nya länken antas
ansluta i vanliga plankorsningar.

6.1.3 Resultat
Figur 15 redovisar jämförelsealternativets beräknade trafikflöden (årsdygnstrafik) för år 2040.
På Rv 50 och Rv 66 genom Ludvika ökar trafiken med runt 5 %. Högbergsgatan beräknas få en
något högre procentuell utveckling, runt 10 %.

Figur 15 Trafikflöden jämförelsealternativ 2040, ÅDT. Karta: Sampers.

Figur 16 visar trafikmängder (årsdygnstrafik) i utredningsalternativet år 2040. Trafikflödet på den
nya kopplingen beräknas till ca 3000 fordon. Åtgärden beräknas med givna förutsättningar ge
en stor trafikökning på den södra delen av Högbergsgatan samtidigt som den norra delen av
Högbergsgatan in mot centrum avlastas.
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Figur 16 Trafikflöden utredningsalternativ 2040, ÅDT. Karta: Sampers.

Figur 17 visar skillnaden i trafikflöden mellan utredningsalternativet och jämförelsealternativet.
Gröna länkar visar en minskning i totala trafikflöden medan röda länkar visar en ökning. Rv 50
genom de centrala delarna av Ludvika beräknas avlastas med ca 1200 fordon per dygn då den
nya kopplingen tillkommer. Då trafikflödena i nuläget inte stämde helt överens med uppmätta
trafikmängder redovisas även den relativa förändringen i Figur 18 som alternativ till absoluta
trafikförändringar.

Modellen ger ett övergripande resultat baserat på restiden som beräknas utifrån given hastighet
och framkomlighet. En lägre hastighetsbegränsning i modellen skulle troligtvis ge en lägre
trafiköverflyttning. Modellen har även svårt att ta hänsyn till bekvämlighetsparametrar som kan
ha betydelse i verkliga ruttvalet, exempelvis trafikmiljö, farthinder eller skyltning.

96



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 34

Figur 17 Skillnad i trafikflöden (ÅDT) i utredningsalternativet i förhållande till jämförelsealternativet. Karta: Sampers.

Den nya åtgärden påverkar även trafiken längre ut i vägnätet, vilket illustreras av de gröna
länkarna söder om Ludvika i Figur 18. Enligt modellen har ett antal resenärer tidigare valt rutten
längs Haggen för att nå de södra delarna av Ludvika alternativt som förbifart för att passera
staden. Dessa resenärer väljer istället att åka längs den nya kopplingen vilket medför att trafiken
ökar något på riksvägarna en bit från Ludvika.
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Figur 18 Procentuell skillnad i trafikflöden (ÅDT) i utredningsalternativet i förhållande till jämförelsealternativet. Karta:
Sampers.

Figur 19 nedan illustrerar resultatet av en så kallad Select link analys. I en sådan analys följer
man de resor som görs på den nya länken, var de kommer ifrån och vart de tar vägen vidare ut i
vägnätet. Runt 65% av resorna som går på den nya kopplingen kommer från eller har målpunkt
österom staden. Enbart 15% av resorna med start eller målpunkt längs Rv 50 söder om staden
nyttjar den nya kopplingen.
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Figur 19 Start och målpunkter för trafiken som nyttjar den nya länken. Karta: Sampers.

6.2 SAMKALK

6.2.1 Nytta
Trafikverkets Samkalk-verktyg har använts för att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl för den
nya kopplingen mellan Rv 66 och Snöåvägen. Den samhällsekonomiska nyttan beräknas med
hjälp av resultat från trafikprognosen, med värderingar på bland annat restid och utsläpp enligt
ASEK 7.0. Inga avsteg från rekommenderade värden har gjorts.

Resultatet från Samkalk redovisas i Tabell 1. Den nya kopplingen beräknas framförallt ge stora
nyttor i form av restidsvinster som inkluderas i Konsumentöverskott. Kalkylen ger även stora
nyttor i form av minskade trafikolyckor som ingår i Externa effekter. Kopplingen ger något
negativa budgeteffekter som i detta fall framförallt avser minskade intäkter från drivmedel.
Resultatet är beräknat på i modellen angivna förutsättningar om hastigheter och framkomlighet.
Om den nya kopplingen skulle få en lägre hastighetsbegränsning eller förläggas med förskjutna
trevägskorsningar kommer mängden överflyttad trafik och därmed restidsvinsten att minska
samtidigt som trafiksäkerhetseffekterna sannolikt ökar.

Resultaten från trafikprognosen har tagits fram på en enklare form och innehåller flera
osäkerheter. Ingen kalibrering av nuläget har gjorts vilket medför en viss osäkerhet i resultatet. I
kodningen av den framtida kopplingen har flera antaganden om vägens egenskaper gjorts som
kan påverka utfallet av nyttan. Beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan utgår från
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schablonvärden baserat på vägnätets inkodade egenskaper och det är möjligt att dessa över
eller underskattas i olika delar av vägnätet. De samhällsekonomiska resultaten bör således ses
som en indikation på nyttornas storleksordning snarare än den faktiska nyttan i absoluta tal.

Tabell 1 Samhällsekonomiska resultat, prisnivå 2017.

Miljoner
SEK

Producentöverskott 0

Budgeteffekter -20

Konsumentöverskott 300

Externa effekter 120

Drift och underhåll 0

Summa 400

Det är viktigt att poängtera att sammanställningen ovan inte speglar åtgärdens hela nytta.
Buller, framtida markanvändning och barriäreffekter är några av de ej värderbara effekter som
inte inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen men som fortfarande har stor betydelse för
åtgärdens sammantagna effektbedömning. Kalkylen tar heller ingen hänsyn till korsning av
järnvägen och den nya väglänken är därmed antagen att vara en planskild korsning. Samtidigt
ger åtgärden positiva effekter då befintlig plankorsning på Högbergsgatan avlastas från trafik.

6.2.2 Investeringskostnad
Utformningen på väglänken som eventuellt kommer att byggas mellan riksväg 66 och
Knutsbovägen är inte bestämd. För ruttvalsanalysen och den samhällsekonomiska kalkylen har
WSP utgått ifrån att den nya länken är mer som en landsbygdsväg än tätortsgata, vilket är gjort
för att få fram effekterna av den nya länken som avlastningsväg för Högbergsgatan och
riksvägarna genom centrum. Följande förutsättningar ligger till grund för kostnadskalkylen: En
1+1 väg som går igenom skog i en något kuperad terräng. Hastighet 60 km/tim, bredd 8 meter,
längd 1 650 meter, två korsningar och en rörbro för järnvägskorsningen. Underlaget till
kostnadsberäkningen kommer bland annat från lokala entreprenörer. Osäkerheten i denna
grova kostnadsuppskattning er stor. Detta bland annat på grund av att läge, utformning,
korsningstyper, järnvägskorsning och detaljerade geotekniska förutsättningar inte föreligger.

Tabell 2: Grov kostnadsuppskattning för en landsbygdsväg samt en parallell gång- och cykelväg.

Miljoner
SEK

Landsbygdsväg 30

Parallell gång- och cykelväg 10

Summa 40
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Resultatet på 30 miljoner för en landsbygdsväg kan jämföras med den beräknade nyttan för
väglänken på 400 miljoner. Detta visar på en väldigt stor nytta och även om
investeringskostnaden för en tätortsväg skulle kunna bli 2-3 gånger dyrare än en för
landsbygdsväg så blir nyttan fortfarande stor enligt de ovan beskrivna beräkningarna. Det är
dock viktigt att påpeka återigen att den största delen av nyttan bygger på restidsvinster och
ingen hänsyn tas till många ej värderbara effekter som kan ha mycket stor betydelse för
åtgärdens sammantagna effektbedömning.

6.3 DEN NYA LÄNKENS FUNKTION I VÄGNÄTET
Kommunens önskemål har varit att analysera om den nya länken kan fungera som en
avlastning för Högbergsgatan mellan centrum och Knutsbo och till en viss del avlastning för
riksvägarna igenom centrala Ludvika. Detta främst för trafik till och från Smedjebackshållet.

Enligt analysen blir det en avlastning på ovannämnda gator och vägar men dessutom fungerar
den nya länken tillsammans med Högbergsgatan längs Knutsbotjärn och gatunätverket vidare
västerut till en viss del som förbifart. För att minska denna förbifartseffekt finns det bland annat
två effektfulla åtgärder. Den ena är utformning av den nya vägsträckan. Den kan utformas som
en relativt krokig och smal gata med byggnader tätt intill och hastighet på maximalt 40 km/t. Den
andra åtgärden är att lägga korsningen med Knutsbovägen längre söderut och på så sätt göra
den nya länken som en naturlig koppling till Ludvikas södra delar istället för att kopplas direkt till
Högbergsgatan vid Knutsbotjärn.

En samhällsekonomisk kalkyl har inte gjorts för denna möjliga utformning av väglänken. Som
framkommit tidigare så skulle åtgärder som dessa leda till att färre använder den nya länken
som förbifart men samtidigt avlastas Högbergsgatans norra del inte lika mycket och den
samhällsekonomiska nyttan för den nya länken minskar. En krokig och smal gata med lägre
hastighet resulterar också i betydligt mycket mindre restidsvinster för dem som väljer den nya
vägen. Här behöver en avvägning hittas.
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6.4 LYNCHANALYS
I en Lynchanalys studeras fem olika strukturer i stadsbilden som påverkar hur landskapet och
stadsbilden upplevs. Dessa är stråk, gränser, områden, noder och landmärken.

6.4.1 Områden
Områden har i denna analys delats in i
bebyggelse med främst bostadsområden
samt grönstruktur, se Figur 20.

Bebyggelse ligger väster om och skogen
öster om utredningsområdet. Högberget
och Marnästjärnen utgör viktiga kanaler in
i staden för friluftsliv och natur. Norr om
utredningsområdet ligger Marnäs med
bland annat idrottsarenor. Harnäs utgör
ett bostadsområde som kan komma att
påverka helheten i stadsstrukturen.

Bostadsområdena behöver i kommande
arbete analyseras djupare så att
kommande bebyggelse kan anpassas till
närliggande områden och få en lämplig
skala och en blandning av bostadsalternativ och verksamheter vilket bidrar till ett mer
heterogent samhälle.

6.4.2 Stråk, samband
Två naturliga huvudstråk delar in
landskapet. Det ena sträcker sig mellan
sjön Väsman och Sjön Haggen, och det
andra mellan sjön Övra Hillen,
Marnästjärnen, Knutsbotjärnen och till
Östanbotjärnen, se Figur 21.

Bostadsbebyggelsens utveckling och
karaktär har till stor del definierats av
dessa stråk. I anslutande område löper
bebyggelsen intill och runt Marnästjärnen
samt intill Högberget. På senare år har
områden bebyggts öster om
Knutsbotjärnen, vilket är på andra sidan
den tidigare naturliga gränsen för staden i
och med tjärnarna. Det innebär ett nytt
kapitel i stadsutvecklingen och det är
viktigt att fortsatt utveckling sker
medvetet för att skapa tydliga strukturer
och stråk som får stadsväven att hänga

Figur 21: Stråk, samband. Källa kartunderlag: Ludvika
kommun.

Figur 20 Områden. Källa kartunderlag: Ludvika
kommun.
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ihop i ett tryggt system som ändå ges egna identiteter. Norr om utredningsområdet sträcker sig
bebyggelsen ut med Övra Hillens strand och kopplar samman med bostadsområdet i Harnäs.

6.4.3 Barriärer
Barriärerna i och i anslutning till området
framgår av Figur 22. De definieras av
höjdryggen i öster samt östsluttningen på
Högberget. De utgör mentala hinder i och
med branta sluttningar men kan även ses
som områden som stärker sambandet för
friluftslivet. Sträckningen av sjöarna,
Marnästjärnen och Knutsbotjärnen samt
vattendraget emellan dessa utgör en
naturlig och konkret barriär och gräns i
landskapet.

Väg 66 samt järnvägen Ludvika -
Västerås utgör barriär för rörelse i nord-
sydlig riktning i den norra delen. Södra
delen av utredningsområdet angör delvis
mot verksamhets/handelsområde som
har en storskalig struktur fokuserad på
biltrafik med sämre förutsättningar för gående och cyklande. Även byggnadernas skala saknar
förankring till den mänskliga skalan och kan utgöra en mental barriär.

Enligt gällande detaljplan planeras det för ett industriområde norr om Knutsbotjärnen i
anslutning till befintligt verksamhetsområde. Denna lokalisering är känslig och området behöver
utformas med omsorg för att inte riskera att skapa en barriär rent bebyggelsemässigt. Med
storskaliga byggnader skulle en baksida skapas mot det känsliga grönstråket mellan Högberget
och mellan tjärnarna. Det är även en känslig punkt för att binda samman staden och samtidigt
skapa trygga och trafiksäkra lösningar för framtida utveckling av den.

6.4.4 Noder
Figur 23 visar identifierade noder och landmärken inom och runt området. Inom
utredningsområdet har främst tre platser/områden identifierats som noder. En är kopplad till
natur och biologiska värden, två är kopplade till friluftslivet:

® Norr om Knutsbotjärn finns ett område som är den enda kvarvarande kopplingen mellan
centrum och skogen österut. Grön- och friluftslivsstråket korsar även vattendraget
mellan tjärnarna vilket är en biologiskt känslig miljö som samtidigt har potential för
utveckling av friluftsliv. I en fortsatt utveckling öster om tjärnarna kommer denna punkt
även vara en viktig anslutning till stadskärnan. Utformningen av området behöver ske
med hög bearbetning och fokus på att utvecklas som en positiv nod. Med ovarsam
framtida utformning finns risk att denna plats kan bli en trygghetsbarriär.

® På östra sidan av Högberget där motionsslingorna ansluter mot Knutsbotjärnen och
vidare till Knutsbo och områden för friluftsliv österut.

Figur 22: Barriärer. Källa kartunderlag: Ludvika
kommun.

103



10310717 •  Scenarioanalys rv50 Ludvika  | 41

® Vid utloppet i sydöst på
Marnästjärnen möts flera stråk för
gående. Med en väg och/eller en
gång- och cykelväg i
vägreservatet skulle denna nod få
en ännu tydligare roll.

Övriga noder som berör området på en
övergripande nivå är bland annat Knutsbo
skola, Junibackens skola,
anslutningspunkterna mot väg 66 och mot
Snöåvägen, Marnäs idrottsanläggning,
Gruvmuseet, handels- och
verksamhetsområdet vid
Snöåvägen/väg50 samt resecentrum.

6.4.5 Landmärken
Identifierade landmärken framgår av Figur
23. Utredningsområdet ligger i en svacka mellan Högberget och en höjdrygg (med Jönsberget
och Hästfallsberget) i öster. Området i sig har i nuläget inte några högre byggnader eller
byggnader som utmärker sig som landmärken. Från området utgör dock höghusen längs med
Grågåsvägen 4-10 i Marnäs samt punkthusen på Grottvägen (Krusbärsgråden 1-3 samt
Björnbärsgården 1-3) tydliga landmärken.

Knutsbotjärnen och Marnästjärnens öppna ytor innebär längre siktstråk inom området. Om
skogen avverkas på sluttningarna i öster förlängs siktlinjerna avsevärt och området kommer att
bli mer visuellt synligt. Framtida utveckling av området behöver vara väl genomtänkt vad gäller
orienterbarhet i förhållande till val av landmärken och horisontlinjer.

6.4.6 Samlad Lynchanalys
Figur 24 visar en samlad Lynchanalys.

Figur 23: Noder (gula prickar) och landmärken (orange
stjärnor). Källa kartunderlag: Ludvika kommun.
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Figur 24. Samlad Lynchanalys. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.
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7 FÖRSLAG PÅ MARKANVÄNDNING

7.1 TRE FRAMTIDSBILDER
I utredningen analyseras tre grundläggande scenarion:

1. Nollalternativet. Vägreservatet är kvar och marken inom reservatet planeras inte för
andra ändamål. Nollalternativet är alltså en tänkbar utveckling om reservatet inte
upphävs och används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och
bedöma effekten av dem.

2. Scenario A. Vägreservatet upphävs. Marken planeras bland annat för en lokalgata
mellan Knutsbovägen och riksväg 66 som kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50
igenom centrum.

3. Scenario B. Vägreservatet upphävs. Ny markanvändning föreslås men utan lokalgata
mellan Knutsbovägen och riksväg 66 som förutsättning.

Nollalternativet används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och bedöma
effekten av dem.

Nedan beskrivs nollalternativet kort samt scenario A och B och dess olika åtgärdsförslag för
respektive funktion i form av transportstråk, områden för bostäder och service,
verksamhetsområden, centrumfunktioner och gröna stråk. Även om funktionerna är
sammansatta och redovisade i två kompletta förslag går det naturligtvis att kombinera de olika
åtgärdsförslagen på flera olika sätt. Scenario B skulle exempelvis kunna kompletteras med ett
bostadsområde strax norr om Knutsbo.

7.2 NOLLALTERNATIVET
Vägreservatet är kvar och marken planeras inte för andra ändamål. Nollalternativet är alltså en
tänkbar utveckling om reservatet inte upphävs.

Nollalternativ går att definiera på olika sätt och kan ibland innebära en framtid där gällande
planer är genomförda, men eftersom det föreligger att vägen i gällande detaljplaner inte kommer
att byggas som den förbifart den planerades som, innebär nollalternativet att vägreservatet
förblir orört, det vill säga byggs inte med väg eller andra tillhörande anläggningar, till exempel
gång- och cykelförbindelser. Däremot utgås det från att andra delar av gällande detaljplaner är
genomförda, det vill säga de mindre delar som innehåller bostäder, industri, kontor och så
vidare. Nollalternativet innebär också bevarande av de naturområden som anges i gällande
detaljplaner.

När det gäller bostadsbebyggelse utgår nollalternativet ifrån kommunens nuvarande planer för
bostäder i olika områden och med olika boendeformer. Nedan visas några av kommunens
aktuella planer för bostäder i och runt tätorten (Se även avsnitt 5.4.3):

® Knutsbo VII - Enbostadshus
® Laggarudden - Kedjehus/parhus/radhus/flerbostadshus
® Magneten - Flerbostadshus/radhus
® Orren - Flerbostadshus
® Svanen - Flerbostadshus
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® Stora Hillänget - Flervåningshus/ radhus/parhus/villor
® Väsmanstrand - Flerbostadshus
® Övre Hammarbacken - Flerbostadshus/villor/ radhus/parhus/flervåningshus
® Övre Knutsbo - Flerbostadshus/villor

7.3 SCENARIO A
Figur 25 ger en överblick över scenario A som innehåller en kombination av förslag för
grönstruktur, trafikinfrastruktur, bostäder och verksamheter.

Figur 25: Scenario A. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

I förslaget upphävs vägreservatet. Marken planeras bland annat för en lokalgata mellan
Knutsbovägen och riksväg 66 som kan till en viss del avlasta Högbergsgatan och riksväg 50
igenom centrum. Gatan möjliggör för ny bebyggelse där planområdets närhet till Knutsbotjärn
och Marnästjärn och de många värden som sjönärheten ger kan nyttjas för bostäder. Scenariot
möjliggör bostäder i Högbergets sydöstsluttning och i Marnässkogen i nordvästsluttning.
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Verksamheter föreslås i områdets nordligaste del och centrumfunktioner i anslutning till det
befintliga verksamhetsområdet i Knutsbo.

7.3.1 Grön infrastruktur
Vid utveckling av området i och runt vägreservatet i Ludvika utgör den gröna infrastrukturen
grunden som bebyggelse och annan infrastruktur behöver anpassas till. Fokus i förslaget ligger
på att bevara och restaurera värdefulla gröna och blå områden och korridorer, att göra de
tätortsnära grönområdena mer tillgängliga för rekreation samt att skapa attraktiva bostadslägen
med utblick mot vatten och närhet till både grönområden och centrum.

I förslaget bevaras kopplingen mellan Marnästjärn, Marnässkogen, Högberget och Knutsbotjärn.
Även den befintliga, men något smala korridoren mellan Högberget och Lorensbergatjärnen
föreslås behållas. Vissa delar av grönstråken är något slitna och behöver restaurering speciellt i
de södra delarna av utredningsområdet, exempelvis mellan Grottvägen och Lärkvägen och
stråket ner till Knutsbotjärn. På dessa sträckor behöver gång- och cykelstråken förbättras och
områdena skulle kunna få en mer parkliknande karaktär.

De gröna stråkens och områdenas exakta lägen och former bör studeras närmare innan
bostadsbebyggelsens placering bestäms. Det är viktigt att bevara stråk mellan
bebyggelseområden som är tillräckligt breda och har sådan funktion och kvalitet att till exempel
naturvärden kan bibehållas, spridningsvägar för djur och natur kan säkerställas och dagvatten
kan fördröjas och omhändertas. Vid fortsatt planering av området behöver således en djupare
analys av det gröna nätverkets kvalitéer och brister göras och förslag på eventuell restaurering
och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och naturliga processer tas fram. Stråk
eller områden med lövskog kan till exempel fungera brandskyddande mellan byggda områden
och barrskog. Detta behöver utredas och planeras med eventuell utökning av lövskogen runt
bebyggda områden.

De strandskyddade områdena runt tjärnarna och vattendragen föreslås att detaljplaneras som
naturområden. Genom upprustning och nyanläggning av stigar runt Marnästjärnen och
Knutsbotjärnen samt ett stignät som kopplar ihop dessa med befintliga stigar skapas nya
möjligheter för friluftslivet och tillgängligheten till många naturområden förbättras.

Jordbruksmarken norr om Marnästjärn ligger tätt intill utredningsområdet. Den bevaras i
förslaget och både den och naturvårdsområdet för Marnästjärn behöver tas hänsyn till vid möjlig
utveckling av verksamhetsområde intill järnvägen.

Ludvika kommun undersöker i dagsläget möjligheten att använda en yta nedanför Högberget för
cykelanläggning. Detta förslag anses kunna fungera bra. Det som behöver beaktas när området
planeras är främst att tänka på att ge grönstrukturen den plats som behövs och att
anläggningen inte blockerar allmänhetens tillgänglighet förbi arenan eller tillgänglighet till andra
friluftsfunktioner i Högberget.

Marnästjärn samt omkringliggande våtmark kommer att vara en av de centrala delarna i detta
förslag bland annat för rekreation och utblickar över vatten men även för sina ekosystemtjänster
och biologisk mångfald osv. Tjärnen är förorenad och det kan behöva undersökas om den kan
saneras.
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7.3.2 Kommunikationer
Den nya gatulänken

Genom områdets norra del föreslås en gata längs sluttningen vid Marnästjärn som slingrar sig
längs berget söderut mot Knutsbo. Förslaget bygger på att den nya gatan ska knyta ihop
riksväg 66 och Knutsbovägen men istället för att den nya vägsträckan endast ska fungera som
en avlastning för Högbergsgatan kommer den dels att skapa möjligheter till bostadsbebyggelse
samt skapa bättre tillgänglighet till Marnässkogen.

Den samhällsekonomiska kalkylen som gjorts för den nya väglänken bygger på att den är
relativt rak, bred, med hastighet på 60 km/t och ansluter till Knutsbovägen i korsningen med
Högbergsgatan/Gröna vägen. Denna utformning ger goda förutsättningar för att den nya
väglänken samt fortsättningen ner till Snöåvägen och vidare mot riksväg 50 kan användas som
förbifart förbi centrum. Select lynk analysen visar att ca 15% av resorna med start eller målpunkt
längs riksväg 50 söder om staden nyttjar den nya kopplingen. Förslaget i scenario A innebär att
den nya länken utformas som en relativt smal och något krokig lokalgata och inte som en rak
och bred väg. Den föreslås även kopplas till Knutsbovägen ungefär 250 m söder om den
nuvarande korsningen mellan Knutsbovägen och Högbergsgatan/Gröna vägen. Detta för att
minimera risken för att gatan ska användas som förbifart förbi tätortens centrum. Denna
utformning ger också goda förutsättningar för bebyggelse intill den nya gatan men försämrar
något funktionen som avlastning för Högbergsgatan för trafik mellan tätortens södra delar och
Smedjebackshållet.

Bebyggelse- och transportinfrastruktur kan skapa barriärer i landskapet och hindra
spridningsvägar. Därför är det av stor vikt att behålla de gröna stråken som föreslås samt att
gestalta och forma gatan och bebyggelsen på ett sätt som minimerar denna barriäreffekt.

Den nya gatans läge ligger delvis där Gröna vägen ligger idag, delvis på grusvägen mellan
Hagalund och Gröna vägen och delvis på skogsmark. Då vägen sträcker sig igenom ett kuperat
landskap behöver den vid projektering anpassas till topografin med varsamhet och på ett
ekonomiskt gynnsamt sätt. I scenario A har gatan dragits mellan befintliga byggnader i
Hagalund men den skulle kunna läggas öster om bebyggelsen i Hagalund om förhållandena är
bättre där och om det inte går att forma den på ett bra sätt mellan de befintliga byggnaderna.

Gång- och cykelstråk

Tillgänglighet till rekreationsområden förbättras markant genom gång- och cykelvägar runt
Marnästjärn och Knutsbotjärn och stråket mellan riksväg 66 och Knutsbovägen samt flera
kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät. Förslagets skisser är principiella och exakta
lägen och förbindelser till befintligt nät behöver därför preciseras närmare i nästa steg. Förslaget
innebär också, genom den nya vägsträckan, nya anslutningsmöjligheter till Marnässkogen. Alla
föreslagna gång- och cykelvägar behöver anpassas till de naturvärden som finns i området, inte
minst inom naturområdet runt Marnästjärn.

Gång- och cykelstråken kan formas på olika sätt, allt ifrån skogsstigar till breda, asfalterade
huvudgång- och cykelstråk. En del av föreslagna sträckor gynnar främst friluftslivet, en del
skapar förbättrade möjligheter för cykelpendling. Pendlingsstråk bör av trygghetsskäl dras i
anslutning till eller genom bebyggelse.
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Förslaget kategoriserar inte de olika gång- och cykelsträckorna men sträckan mellan riksväg 66
och Knutsbovägen kan lämpligtvis bli ett huvudcykelstråk och kopplas till det befintliga
huvudcykelnätet längs Knutsbovägen söderut och längs Högbergsgatan mot centrum.

Kollektivtrafik

För att kunna erbjuda en effektiv kollektivtrafik för de nya bostäderna är det viktigt att möjliggöra
ett genomgående busstråk. Genom att skapa relativt täta bebyggda områden längs med den
nya gatulänken kan förutsättningar för busstrafik stärkas.

Den nordligaste delen av utredningsområdet, öster om den nya väglänken, skulle kunna
användas delvis som pendlarparkering vid behov. Området är inom skyddsområdet för Övra
Hillen och har dessutom översvämningsrisk och bör därför inte planeras för bebyggelse.

Teknisk försörjning

Den föreslagna bebyggelsen runt och söder om Knutsbovägen ligger inom kommunens
verksamhetsområden för vatten och avlopp samt fiber, förutom bostäderna som föreslås längs
Högbergsgatan som saknar tillgänglighet till fiber. Den nya bebyggelsen i Marnässkogen ligger
mestadels utanför dessa verksamhetsområden. Då Marnässkogen ändå ligger i nära anslutning
till verksamhetsområdena kan det anses som ekonomiskt gynnsamt i jämförelse med att skapa
bebyggelse som inte har närhet till någon teknisk försörjning.

7.3.3 Bebyggelse
En del av de föreslagna bostadsområdena har möjlighet att erbjuda närhet till och utblickar mot
vatten, i synnerhet de i västsluttningen vid Marnästjärnen. Här är topografin både en utmaning
och en möjlighet, då sluttningen kan innebära dyrare anläggningskostnader men också
möjliggöra för fler boende att få vyer mot vattnet. Målet bör så långt som möjligt vara att
anpassa bebyggelse till landskap och topografi och göra så lite ingrepp som möjligt i
naturmarken, det vill säga undvika schaktning och sprängning.

De nya bostadsområdena ligger centrumnära, vilket brukar öka benägenheten att resa
kollektivt, gå eller cykla. De stora höjdskillnaderna mellan de högsta delarna i Marnässkogen
och centrum kommer troligtvis att minska andelen som väljer att gå eller cykla. Detta kan till en
viss del påverkas med utformning och jämna lutningar.

Bebyggelsen föreslås på skogsmark vilket behöver vägas mot värdet av den gröna
infrastrukturen. Den befintliga vegetation som bevaras kommer dock att utgöra en stor tillgång
för boende i området. Som tidigare framkommit behöver en djupare analys av natur- och
kulturvärden göras när nästa steg tas för att planera bebyggelsen i detalj. De bebyggda
områdena behöver även studeras, bland annat utifrån trygghet, tillräcklig täthet för att ge bra
underlag för kollektivtrafik osv.

I förslaget har det inte tagits fram en detaljerad plan för vilken typ av bostadsbebyggelse som
kan vara lämpligast men allmänt kan sägas att läget i staden och de intilliggande stadsdelarna
gör att bebyggelseskalan bör hållas låg varför högre flerfamiljshus inte anses vara lämpliga.
Däremot är det angeläget att planera för mindre flerfamiljshus och olika typer av parhus, radhus
och enbostadshus med olika upplåtelseformer för att tilltala en bred målgrupp och uppnå hög
social hållbarhet.
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Kommunen har behov för verksamhetsområden i stadsnära lägen och med fördel i närheten av
de stora transportstråken. Verksamhetsområden planeras i detta förslag i områdets norra del i
närheten av riksväg 66. Området söder om järnvägen utgår i princip ifrån översiktsplanen men
skulle eventuellt kunna utökas om behov uppstår.

Området norr om Knutsbotjärn som i gällande planer är industriområde föreslås i scenario A
planeras för centrumfunktioner med blandning av service, handel och bostäder. I detta område
är det viktigt att arbeta med gestaltning och skala då området kommer att vara i blickfånget för
dem som rör sig bland annat vid Knutsbotjärnen, i Högberget och grönområdena runt om kring.
Området bör inte planeras för verksamheter som alstrar mycket tung trafik då den nya
väglänken planeras slingra sig igenom både bostadsområden och grönområden.

Då de bebyggda områdena i Marnässkogen kan komma att rymma en relativt stor befolkning
kan olika typer av service så som förskolor och vårdboende med mera behöva planeras in.
Detta behöver ses över när områdena planeras i detalj. I tidiga etapper antas befintlig service
kunna nyttjas, exempelvis skolor i Knutsbo.

Föreslagna bostadsområden i Marnässkogen kan antingen bli ett tillägg till kommunens
planerade exploateringsområden för framtida behov alternativt prioriteras framför någon av de
redan planerade områdena. För att kunna göra en sådan prioritering behöver alla parametrar
vägas in och jämföras med de andra områdena.

En del av de planerade bostäderna i utredningsområdets sydligaste del ligger inom
skyddsområdet för Östanbo grundvattentäkt. För området gäller flera skyddsföreskrifter som
behöver hänsyntas, bland annat lagring, schaktning och avlopp.

Bostadsområden behöver utformas för att klara ett extremare klimat vilket innebär till exempel
större risk för extrema regn. Risken för översvämningar vid skyfall kan minskas genom olika
åtgärder, exempelvis:

à Andelen hårdgjorda ytor minskas till förmån för vegetationsklädda ytor.

à Dagvatten avleds, infiltreras eller fördröjs lokalt i stället för att ledas till rörsystem, vilka
snabbt blir överbelastade vid skyfall.

à Öppna diken/kanaler anläggs inom området och dimensioneras så att de klarar betydligt
större vattenmängder än normalt. Platser iordningställs, som klarar att tillfälligt samla stora
mängder vatten, och omgivande mark ges sådan lutning att vattnet söker sig dit. (I vanliga
fall kan marken användas för till exempel bollspel eller friluftsområden.)

à Gatorna i en tätort får leda bort vattnet, medan trottoarkanterna höjs, så att vattnet inte
rinner in på fastigheterna.
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7.4 SCENARIO B
Figur 26 ger en överblick över scenario B där vägreservatet upphävs och ny markanvändning
föreslås men utan lokalgata mellan Knutsbovägen och riksväg 66.

Figur 26: Scenario B. Källa kartunderlag: Ludvika kommun.

7.4.1 Grön infrastruktur
Den grundläggande tanken om att binda ihop de grön-blå stråken från Övra Hillen, genom
Marnässkogen och Marnästjärn, via Knutsbo och Knutsbotjärn till Lorentsbergatjärn är den
samma i scenario A och B. Den stora skillnaden för grönstrukturen ligger i att i scenario B
föreslås nästan hela vägreservatsträckan mellan järnvägen och Knutsbo bli naturområde.
Området blir dock mer tillgängligt för friluftsliv än det är idag genom att gång- och cykelstråk
planeras på sträckan.
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7.4.2 Kommunikationer
Ingen ny väglänk planeras mellan riksväg 66 och Knutsbovägen och de verksamheter och
bostäder som planeras antas kunna ansluta till det befintliga vägnätet.

Gång- och cykelvägnätet som föreslås är detsamma som i scenario A.

Eftersom det endast planeras några mindre ytor för bostäder och verksamheter i scenariot och
att det inte planeras en ny väglänk skapar det inte några större behov eller förutsättningar för
förändringar i linjedragningen för busstrafiken.

7.4.3 Bebyggelse
Ingen bebyggesle föreslås i Marnässkogen men förslagen om verksamheter i norr,
centrumfunktioner vid Knutsbo samt mindre förtätningsområden för bostäder är kvar som i
scenario A. Centrumfunktionerna behöver anpassas till att de inte har samma
upptagningsområde som i scenario A.
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8 EFFEKTBEDÖMNING

8.1 MÅLUPPFYLLELSE
I tabellen nedan visas en jämförelse av de olika framtidsbilderna och vilka konsekvenser de får
för några av de mål och inriktningar som formulerats för kommunen, se kapitel 3 och 4. De
aspekter som återfinns i tabellen är de som bedömts vara mest relevanta för utredningsområdet
och kommunens framtida utveckling, dvs mål inom områdena kommunikationer, bebyggelse,
hälsa och säkerhet, klimatpåverkan och klimatanpassning, natur- och kulturvärden och
samhällsekonomi.

För att illustrera skillnaden mellan de olika scenariona bedöms grad av konsekvens och
måluppfyllelse i en femgradig färgkodad skala.

Mycket positiv Måttligt positiv Obetydlig Måttligt negativ Mycket negativ

Effektbedömningen är gjord på en övergripande skala. Den innehåller därför inga detaljerade
bedömningar och kan inte heller anses ge en heltäckande lista över alla möjliga effekter eller
konsekvenser. Det har heller inte genomförts någon viktning mellan olika aspekter. Den
färgkodade bedömningen ska därför främst ses som ett sätt att jämföra måluppfyllelsen mellan
de olika framtidsbilderna.

8.1.1 Kommunikationer
Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Nyttjande av befintlig infrastruktur

Nollalternativet innebär ingen ny infrastruktur i området. Ökad
belastning förväntas bland annat på Högbergsgatan och
riksvägarna på grund av planerade bostads- och
verksamhetsområden i tätortens södra och sydöstra delar.

Ingen utbyggnad av VA eller fiber kommer att behövas i
Marnässkogen. Utbyggnadsbehov följer kommunens nuvarande
planer om nya bostads- och verksamhetsområden i tätorten.

Förutsättningar för gång- och cykeltrafik

Cykelstråk byggs ut enligt cykelplanen. Därmed skapas ingen
gen gång- och cykelmöjlighet mellan Marnäs och Knutsbo.
Behovet för en sådan koppling kommer troligtvis att öka med
kommande bebyggelse både i Knutsbo och i Stora Hillänget.

Förutsättningar för kollektivtrafik

Förutsättningar för kollektivtrafiken ändras inte.
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Scenario A Nyttjande av befintlig infrastruktur

I förslagets södra del kan mycket av den befintliga
infrastrukturen nyttjas. Bostäder som föreslås längs
Högbergsgatan ligger inom verksamhetsområde för VA, men
utanför område för fiber.

För bebyggelsen vid Marnästjärnen är den nya lokalgatan en
förutsättning. Även utbyggnad av VA samt fiber kommer att
behövas.

Den nya lokalgatan innebär en viss avlastning för Högbergs-
gatan mellan centrum och Knutsbo och för riksvägarna igenom
centrala Ludvika. Utformningen som föreslås i scenario A
försämrar något gatans funktion som avlastningslänk jämfört
med en bred rak väg med högre hastighet. Utformningen är
anpassad för att gatan ska vara bostadsgata och minska risken
för förbifartstrafik.

Förutsättningar för gång- och cykeltrafik

Mycket goda förutsättningar för boende i utredningsområdet. De
nya gång- och cykelvägarna bidrar till ett mer täckande och
finmaskigt nät generellt med flera möjligheter att koppla sig till
det befintliga nätet. Ny gång- och cykelförbindelse på
Marnästjärnens östra sida skapar möjlighet att ta sig mellan
Knutsbo och Marnäs på ett mer gent och tillgängligt sätt, vilket
även är positivt för andelen gående och cyklister.

Förutsättningar för kollektivtrafik

Den nya väglänken ger förutsättningar för ett genomgående
busstråk vilket skapar nya möjligheter för busslinjer som skulle
kunna koppla ihop de södra delarna av tätorten med exempelvis
Smedjebacken eller sjukhusområdet i Marnäs.

Scenario B Nyttjande av befintlig infrastruktur

I förslagets södra del kan mycket av den befintliga
infrastrukturen nyttjas. Bostäder som föreslås längs
Högbergsgatan ligger inom verksamhetsområde för VA, men
utanför område för fiber.

Utbyggnad av VA kommer att behövas för verksamheterna i
norr.

Då det inte planeras för någon ny gatulänk i scenario B kommer
ingen avlastning ske för Högbergsgatan mellan centrum och
Knutsbo och för riksvägarna genom centrala Ludvika. Tvärt emot
kan det bli ökad belastning på dessa gator/vägar på grund av
planerade bostads- och verksamhetsområden. Detta gäller både
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de områden som föreslås i denna utredning men även andra
pågående planer, exempelvis i Knutsbo.

Förutsättningar för gång- och cykeltrafik

Goda förutsättningar. Föreslagna gång- och cykelvägar bidrar till
ett mer täckande och finmaskigt nät och skapar framför allt
möjlighet att ta sig mellan Knutsbo och Marnäs på ett mer
tillgängligt sätt.

Scenariot kan bidra till ökad andel gående och cyklande mellan
Knutsbo och Marnäs då förutsättningarna för gång- och
cykeltrafik kan bli bättre än för biltrafiken.

Förutsättningar för kollektivtrafik

Förutsättningar för kollektivtrafiken ändras inte.

8.1.2 Bebyggelse
I effektbedömningen för bebyggelse har viss hänsyn tagits till kommunens utvecklingsplaner utanför
utredningsområdet. Några av de bostadsområden som kommunen planerar nu skulle kunna jämföras
med möjlig bebyggelse enligt scenario A, exempelvis Övre Hammarbacken eller Övre Knutsbo. En
sådan jämförelse görs inte här men några exempel nämns i nollalternativet om kommunens planer för
framtida bebyggelse.

Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Tät och grön stad

Utbyggnad enligt kommunens planer. Av de områden som
kommunen planerar bygga bostäder på ligger vissa på redan
ianspråktagen ”grå” mark, exempelvis Orren och delar av
Väsmanstrand. De flesta planeras dock byggas på grönområden
både inne i tätorten, exempelvis Magneten och Stora Hillänget,
och i dess utkanter, exempelvis Knutsbo och Laggarudden.

De områden som planeras byggas på redan ianspråktagen mark
bidrar till en tätare stad. Bebyggelse som föreslås på skogsmark
eller andra grönområden behöver vägas mot värdet av den
gröna infrastrukturen i staden.

Varierade boendeformer

Kommunens nuvarande planer för bostadsbebyggelse
ger goda förutsättningar för varierade boendeformer.

Attraktiva, centrala och sjönära bostäder

Några av kommunens planerade bostadsområden är både
centrala och sjönära, speciellt Väsmanstrand och Stora
Hillänget.
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Scenario A Tät och grön stad

Ett bostadsområde i Marnässkogen bidrar till möjligheten att
bosätta sig centralt och samtidigt nära grönområden.

Allmänt är det mest optimalt att förtäta på redan använd mark
(exempelvis industrimark, parkeringsområden osv).
Bebyggelsen som föreslås på skogsmark eller andra
grönområden behöver därför vägas mot värdet av den gröna
infrastrukturen.

Några mindre förtätningsområden föreslås i de södra delarna av
utredningsområdet. Dessa bidrar till en tätare stad samtidigt som
grönstråket mellan Knutsbotjärn och Lorensbergatjärn föreslås
behållas.

Varierade boendeformer

Föreslagna bostadsområde, i tillägg till kommunens redan
planerade områden, skapar ännu bättre förutsättningar att
planera för ett varierat utbud av boendeformer. I samband med
framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram finns goda
möjligheter att analysera behovet och kunna matcha den fysiska
planeringen.

Attraktiva, centrala och sjönära bostäder

En del av de föreslagna bostadsområdena har möjlighet att
erbjuda närhet till och utblickar mot vatten, i synnerhet de i
västsluttningen vid Marnästjärnen men även de som föreslås vid
Knutsbotjärn. Samtidigt är området relativt centralt, endast 2 till 3
kilometer från centrum.

Scenario B Tät och grön stad

Några mindre förtätningsområden föreslås i de södra delarna av
utredningsområdet. Dessa bidrar till en tätare stad samtidigt som
grönstråket mellan Knutsbotjärn och Lorensbergatjärn föreslås
behållas.

Varierade boendeformer

Förutsättningar för varierande boendeformer är i princip de
samma som för nollalternativet då scenario B inte innebär några
större nya bostadsområden.

Attraktiva, centrala och sjönära bostäder

Nya bostäder föreslås vid Knutsbotjärn. Dessa ger närhet till och
utblickar mot vatten och är dessutom centrumnära.
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8.1.3 Hälsa och säkerhet
Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Barn och ungas förutsättningar

Utan en ny gatulänk kommer trafiken på Högbergsgatan
troligtvis att öka i takt med planerade bostads- och
verksamhetsområden i tätortens södra och sydöstra delar vilket
kan skapa en större barriäreffekt för barn och unga.

Ökad trafiksäkerhet

Ökad trafik på Högbergsgatan kan leda till mindre trafiksäkerhet
om inte åtgärder vidtas.

Risk för buller, vibrationer, farligt gods

Ökad trafik på Högbergsgatan leder till högre bullernivåer för
boende längs med gatan.

Scenario A Barn och ungas förutsättningar

Förslaget ger goda förutsättningar för barn och unga att gå eller
cykla till närliggande skolor, idrottsanläggningar och
grönområden. Beroende på hur stora och täta områden som
byggs i Marnässkogen och utveckling i anslutande områden kan
eventuellt behov av ny skola i området att uppstå. Då behöver
gång- och cykelmöjligheter till den att skapas på ett trafiksäkert
sätt.

Skogen öster om Marnästjärn används idag av många barn,
bland annat genom förskole- och skolverksamhet. Idag finns en
mulleplats i norra delen av skogen och förutsättningarna för den
försämras i scenario A men kan eventuellt hänsyntas till en viss
del vid mer detaljerad planering av bebyggelsen.

Den nya gatulänken behöver utformas på ett sätt som minimerar
dess barriäreffekt.

Ökad trafiksäkerhet

Föreslagen utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bidrar till
ökad trafiksäkerhet.

Den nya väglänken skapar en barriär och behöver därför
utformas på ett sätt som minimerar barriäreffekterna och ger
goda möjligheter till att korsa den på ett säkert sätt med jämna
mellanrum. En förutsättning för trafiksäkerhet är även att tung
trafik minimeras på den nya gatan, exempelvis genom att
verksamhetsområden i tätortens södra delar inte planeras för
verksamheter med stort behov av tunga transporter.
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Den nya gatulänken föreslås utformas (och eventuellt regleras)
på ett sätt som minimerar genomfartstrafik. Detta för att skapa
goda förutsättningar för en lugn och trafiksäker miljö.

Avlastning på Högbergsgatan mellan centrum och Knutsbo
skapar förutsättningar för ökad trafiksäkerhet på den.

Risk för buller, vibrationer, farligt gods

En ny vägförbindelse kommer att leda till en förflyttning
av trafik och därmed ändra bullerbilden, med mindre
buller på vissa befintliga sträckor (exempelvis
Högbergsgatan), mer på vissa och en ny bullerkälla längs
den nya gatan.

Riksväg 66 liksom järnvägen utgör bullerkällor för
planerade bostäder i Marnässkogen vilket behöver
studeras närmare. Planerat verksamhetsområde norr om
Hagalund kan påverka bullersituationen. Verksamheterna
i sig kan bidra till bullerbilden, men nya byggnader kan
också fungera ljuddämpande mot järnvägen.

Nya bostäder bedöms ligga med tillräckligt avstånd från
väg och järnväg med avseende på risker kopplade till
farligt gods och vibrationer. Detta förutsätter att tung trafik
minimeras på den nya gatan samt att inget farligt gods
kommer att gå här.

Scenario B Barn och ungas förutsättningar

Genom planerad utbyggnad av gång- och cykelvägnätet skapas
goda förutsättningar för barn och unga att gå eller cykla till
närliggande skolor, idrottsanläggningar och grönområden.

Utan en ny gatulänk kommer trafiken på Högbergsgatan
troligtvis att öka i takt med planerade bostads- och
verksamhetsområden i tätortens södra och sydöstra delar vilket
kan skapa en större barriäreffekt för barn och unga.

Ökad trafiksäkerhet

Föreslagen utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bidrar till
ökad trafiksäkerhet.

Ökad trafik på Högbergsgatan kan leda till mindre trafiksäkerhet
om inte åtgärder vidtas.

Risk för buller, vibrationer, farligt gods

Ökad trafik på Högbergsgatan leder till högre bullernivåer för
boende längs med gatan.
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8.1.4 Klimatpåverkan och klimatanpassning
Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

I nollalternativet tas endast grönområde i anspråk för
industriområdet vid Knutsbo. Vid behov av mer utrymme för
bebyggelse kan kommunen behöva ta andra grönområden i
anspråk.

Marnässkogen förblir nästintill orörd med dess positiva påverkan
på klimatet, exempelvis genom att skogen binder koldioxid och
bidrar med många andra viktiga ekosystemtjänster.

Utan en ny gatulänk förblir det en längre resväg att åka
exempelvis mellan Knutsbo och Smedjebacken än med en ny
väglänk däremellan. Detta bidrar till ökade utsläpp.

Hänsyn till översvämning, ras och skred, extremväder

I utredningsområdet genomförs inga åtgärder som riskerar att
utsättas för översvämning eller ras och skred.

Scenario A Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Att planera bebyggelse i centrumnära lägen med goda gång-
och cykelförbindelser samt goda bussförbindelser skapar
förutsättningar för att resa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Att ta skog i anspråk påverkar klimatet negativt då skogen binder
koldioxid och bidrar med många andra ekosystemtjänster.

Att skapa en ny gatuförbindelse ger en kortare resväg
exempelvis för dem som reser mellan Knutsbo och
Smedjebacken.

Att skapa en ny gatuförbindelse kan alstra ny trafik (inducerad
trafik) och på så sätt bidra negativt till mål om minskad
klimatpåverkan.

Hänsyn till översvämning, ras och skred, extremväder

I utredningsområdets nordligaste del kommer Övre Hillen vid
högsta beräknat flöde att sträcka sig över riksväg 66. Denna del
föreslås inte bebyggas men skulle delvis kunna användas som
pendlarparkering vid behov.

Planerad bebyggelse ligger utanför riskområden för
översvämningar.

I Marnässkogen är slänterna täckta med morän. I sådana
förhållanden finns det oftast inte någon uppenbar skredrisk.
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Stråk/områden med lövskog föreslås behållas och eventuellt
utökas närmast byggda områden för att bromsa eventuella
skogsbränder i barrskogen.

Ökad exploatering med bostäder och tillhörande infrastruktur
innebär även ökad andel hårdgjorda ytor och mer dagvatten att
ta omhand. Hänsyn till skyfall (att det till exempel finns ytor som
tillåts att översvämmas samt att ledningar och trummor är
dimensionerade för ökade flöden) och framtida
dagvattenhantering behöver tas i kommande planeringsskeden.

Generellt finns goda förutsättningar att nyttja befintlig naturmiljö
för att anpassa bebyggelsen till ett förändrat klimat. Integrerade
gröna ytor i bebyggelsen så att träd, grönområden, vattendrag
och sjöar/tjärnar fungerar som rekreativa ytor samtidigt som de
bidrar med temperatursänkande effekt, kan ta hand om
nederbörd och tillför estetiska värden är exempel på hur området
kan anpassas till klimatutmaningarna.

Scenario B Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

I scenario B tas betydligt mindre grönområden i anspråk i
utredningsområdet än i scenario A. Vid behov av mer utrymme
för bebyggelse kan kommunen behöva ta andra grönområden i
anspråk.

Marnässkogen förblir nästintill orörd med dess positiva påverkan
på klimatet, exempelvis genom att skogen binder koldioxid och
bidrar med många andra viktiga ekosystemtjänster.

Utan en ny gatulänk förblir det en längre resväg att åka
exempelvis mellan Knutsbo och Smedjebacken än med en ny
väglänk däremellan. Detta med tillhörande utsläpp.

Hänsyn till översvämning, ras och skred, extremväder

I utredningsområdet genomförs inga åtgärder som riskerar att
utsättas för översvämning eller ras och skred.

8.1.5 Natur-, rekreations- och kulturvärden samt
landskapsbild

Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Bevarande av biologisk mångfald

Förutsättningarna för biologisk mångfald i Marnässkogen
bibehålls.

Skogsmark kommer att tas i anspråk i andra planerade
exploateringsområden i och runt tätorten. Värdena av dessa
skogsområden jämfört med Marnässkogen har inte analyserats.
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Tillgång till rekreationsområden

Oförändrad tillgång inom utredningsområdet.

Påverkan på natur- och kulturvärden

Liten påverkan på natur- och kulturvärden med undantag av att
vid exploatering av industriområdet vid Knutsbotjärn tas
skogsområde i anspråk.

Påverkan på landskapet

Ingen större påverkan inom största delen av utredningsområdet.

Planerat industriområde vid Knutsbotjärn kommer att påverka
landskap och utblick över Knutsbotjärn. Det är viktigt att arbeta
med gestaltning och anpassning av byggnadernas skala.

Scenario A Bevarande av biologisk mångfald

Befintlig skogsmark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse
och ny gata. Biologisk mångfald påverkas negativt men denna
påverkan mildras i förslaget genom att värdefulla gröna och blå
områden och korridorer bevaras eller restaureras. Slutgiltig
avgränsning av dessa korridorer behöver göras efter en
grundligare naturvärdesinventering i fält.

I samband med inventeringen kan även naturvårdande åtgärder
analyseras och föreslås i syfte att till exempel restaurera
biotoper eller stärka förutsättningar för befintliga naturvärden.
Dessa åtgärder genomförs sedan som en del av utvecklingen av
området.

Tillgång till rekreationsområden

Befintliga rekreationsområden tas i anspråk och har på så sätt
negativa effekter. Men förslaget gör de tätortsnära grön- och
blåområdena, speciellt Marnässkogen, Marnästjärn och
Knutsbotjärn, mer tillgängliga för rekreation med syftet att nyttja
skogens värden för hälsa, rekreation och lärande. Detta främst i
och med det föreslagna gång- och cykelnätet men även den nya
gatulänken skapar nya anslutningsmöjligheter till Marnässkogen.

De grönområden som bevaras kommer att utgöra en stor tillgång
för boende i området.

Påverkan på natur- och kulturvärden

Förslaget utgår ifrån bevarande av viktiga grön- och blåstråk.
Naturområdet runt Marnästjärn bevaras och gång- och cykelväg
runt tjärnen anpassas till områdets naturvärden. Fossil åkermark
i utredningsområdets södra del bevaras.

Se även bedömning av biologisk mångfald.
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Påverkan på landskapet

Föreslagen bebyggelse sätter spår i landskapet, speciellt i
Marnässkogen. För att minimera negativ påverkan bör målet
vara att anpassa bebyggelse till landskap och topografi och göra
så lite ingrepp som möjligt i naturmarken, det vill säga undvika
schaktning och sprängning.

Påverkan av verksamhetsområdet norr om Knutsbotjärn anses
bli mindre än i nollalternativet då scenario A inte innebär industri
utan istället småskaliga centrumfunktioner med blandning av
service, bostäder och handel.

Scenario B Bevarande av biologisk mångfald

Liknande effekt som nollalternativet.

Tillgång till rekreationsområden

De tätortsnära grön- och blåområdena blir mer tillgängliga för
rekreation genom det föreslagna gång- och cykelnätet.

Påverkan på natur- och kulturvärden

Liten påverkan på natur- och kulturvärden med undantag av att
vid exploatering runt Knutsbotjärn tas det grönområden i
anspråk.

Påverkan på landskapet

Liten eller ingen påverkan på landskapet inom största delen av
utredningsområdet.

Påverkan av verksamhetsområdet norr om Knutsbotjärn anses
bli mindre än i nollalternativet då scenario B inte innebär industri
utan istället småskaliga centrumfunktioner med blandning av
service, bostäder och handel.

8.1.6 Samhällsekonomi
Scenario Beskrivning Bedömning

Nollalternativ Kommunalekonomiska konsekvenser

Utredningsområdet i sig och de befintliga detaljplanerna bedöms
inte ge några större kommunalekonomiska konsekvenser.

Här har inte några antaganden gjorts för att jämföra
kommunalekonomiska konsekvenser av att bygga i redan
planerade exploateringsområden jämfört med Marnässkogen.

Bidrag till långsiktig samhällsekonomi
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Ökad trafik på Högbergsgatan ger negativa konsekvenser för
boende vid gatan bland annat i form av buller och
barriäreffekter.

Scenario A Kommunalekonomiska konsekvenser

Framtagande av nya detaljplaner inklusive utredningar
innebär kostnader för kommunen.

Kostnaden för att bygga en ny väglänk (rak och bred)
uppskattas kunna vara av storleksordningen 30 miljoner
kronor. En tätortsgata, som planeras i scenario A, är
betydligt dyrare beroende på vilka tätortsanpassningar
som inkluderas. Kostnadskalkyl för en sådan gata har
inte tagits fram.

Att bygga i branta slänter förknippas ofta med höga kostnader.
Även att bygga utanför verksamhetsområden för VA och fiber
påverkar kostnadsbilden för kommunen.

Kostnad för en gång- och cykelväg uppskattas vara i
storleksordningen ca 5 tusen kronor per meter.

Bidrag till långsiktig samhällsekonomi

En enkel beräkning av samhällsekonomiska nyttor för en ny
väglänk (rak och bred) har beräknats till ca 400 miljoner kronor.
Kopplingen beräknas framförallt ge stora nyttor i form av
restidsvinster och minskade trafikolyckor. I scenario A föreslås
den nya gatulänken få en lägre hastighetsbegränsning, vara
krokigare och kopplas till Knutsbovägen med en trevägskorsning
söder om Högbergsgatan. Detta innebär att mängden överflyttad
trafik till den nya länken minskar och därmed minskar
restidsvinsten samtidigt som trafiksäkerhetseffekterna ökar.

Genom bebyggelse längs den nya gatulänken nyttjas
gatan både av invånare i det nya området och av en del
av de trafikanter som har start- eller målpunkt i tätortens
södra delar. Detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt
jämfört med en gata som endast är byggd för att avlasta
det befintliga vägnätet även om investeringskostnaderna
är högre.

Förbättrade förutsättningar för gående och cyklister bidrar till
samhällsekonomiska nyttor.

Scenario B Kommunalekonomiska konsekvenser

Framtagande av nya detaljplaner inklusive utredningar
innebär kostnader för kommunen. Kostnaden blir mindre
än för scenario A.
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Kostnad för en gång- och cykelväg uppskattas vara i
storleksordningen ca 5 tusen kronor per meter.

Bidrag till långsiktig samhällsekonomi

Ökad trafik på Högbergsgatan ger negativa konsekvenser för
boende vid gatan bland annat i form av buller och
barriäreffekter.

Förbättrade förutsättningar för gående och cyklister bidrar till
samhällsekonomiska nyttor.
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8.2 SAMMANFATTANDE ANALYS
Aspekt Nollalternativet Scenario A Scenario B

Kommunikationer

Nyttjande av befintlig
infrastruktur

Förutsättningar för gång- och
cykeltrafik

Förutsättningar för kollektivtrafik

Bebyggelse

Tät och grön stad

Varierade boendeformer

Attraktiva, centrala och sjönära
bostäder

Hälsa och säkerhet

Barn och ungas
förutsättningar

Ökad trafiksäkerhet

Risk för buller, vibrationer, farligt
gods

Klimatpåverkan och klimatanpassning

Energieffektivitet och minskad
klimatpåverkan

Hänsyn till översvämning, ras
och skred

Natur-, rekreations- och kulturvärden samt landskapsbild

Bevarande av biologisk
mångfald

Tillgång till rekreationsområden

Påverkan på natur- och
kulturvärden

Påverkan på landskapet

Samhällsekonomi

Kommunalekonomiska
konsekvenser

Bidrag till långsiktig
samhällsekonomi
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Scenario A innebär sammantaget en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de
mål som finns för tätortens utveckling jämfört med både nollalternativet och scenario B. Den
kombinerar nyttjande av vägreservatet för bostäder med en gata som till en viss del kan avlasta
Högbergsgatan och riksväg 50 igenom centrum. En stor vinst i scenario A är det nya
bostadsområdet med kombinationen av närheten till centrum och närheten till skog och
friluftsliv.

Ett alternativ där en rak och bred väg byggs inom reservatet mellan riksväg 66 och
Knutsbovägen men utan bostadsbebyggelse i Marnässkogen anses inte vara ett lämpligt
alternativ då en sådan väg skulle skapa en barriär igenom rekreationsområdet i Marnässkogen
och vara kostsam. Genom att planera bebyggelse vid den nya gatulänken nyttjas den nya gatan
både av invånare i det nya området och av en del av de trafikanter som har start- eller målpunkt
i tätortens södra delar. Detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt jämfört med en gata som
endast är byggd för att avlasta det befintliga vägnätet. Fördelarna med en sådan lösning,
exempelvis i form av restidsvinster och minskade trafikolyckor, redovisas bland annat i nyttorna
som beräknats i Samkalk.

8.3 FORTSATT ARBETE
Hur arbetet bedrivs framöver beror på vilket förslag eller delar av förslag som kommunen väljer
att arbeta vidare med.

För fortsatt planering av bebyggelse vore det värdefullt med ett uppdaterat bostadsförsörjnings-
program som både speglar kommunens mål och befolkningens behov i tätorten.

Föreslagna bebyggelseområden behöver alla prövas i en planprocess med tillhörande
utredningar, exempelvis trafikutredning, naturvärdesinventering, dagvattenutredning, geoteknisk
utredning, bullerutredning osv. Bebyggelseområdet i Marnässkogen med intilliggande
rekreations- och naturvärden föregås förslagsvis av ett planprogram där mål och
utgångspunkter för kommande planarbete fastställs och som även innehåller en förstudie av
lämplig gatudragning och lämpliga anslutningar till befintligt väg- och gatunät. En övergripande
gestaltningsplan föreslås ingå i planprogrammet. Gällande detaljplaner för vägreservatet
föreslås upphävas i samband med att nya detaljplaner antas.
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9 BILAGOR

9.1 BILAGA 1 – PM TRAFIKANALYS SAMPERS/SAMKALK
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Inledning
WSP har på uppdrag av Ludvika kommun tagit fram en scenarioanalys för framtida lämplig markanvändning
inom delar av det kvarstående vägreservatet för tidigare föreslagen förbifart för riksväg 50 i Ludvika tätort.
Genomförandet av uppdraget har i huvudsak gjorts genom en kvalitativ analys av lämplig markanvändning.
Som stöd för den kvalitativa helhetsanalysen har ruttvalsanalyser gjorts med Sampers och en enkel
samhällsekonomisk analys i Samkalk (samhällsekonomisk beräkningsmodell med effektsamband) för en möjlig
ny gatulänk mellan Knutsbovägen och riksväg 66. I denna PM beskrivs förutsättningar och resultat för dessa
trafikanalyser.

Förutsättningar
Syftet med trafikanalysen är framförallt att studera den relativa förändringen av trafikflöden till följd av den nya
förbindelsen. En enklare analys i Sampers/Samkalk har genomförts där ingen kalibrering av modellen har gjorts. En
övergripande jämförelse av modellens överensstämmelse mot uppmätta trafikflöden har sammanställts.

Trafikanalysen har genomförts i Sampers 3.4.4. Basprognosen för nuläget avser år 2017 och är daterad 20-12-
01_v12. Prognosåret avser 2040 och är daterad 20-12-01_v10.

Riggningen som använts är enligt Trafikverkets standard. Utbudsberäkning samt Indata till Samkalk för Palt har körts
för både jämförelsealternativet (JA) och utredningsalternativet (UA). Inga avsteg eller förändringar av riggningen har
gjorts.

Viss revidering av det befintliga nätverket har gjorts och beskrivs under kodning. Där beskrivs även de antaganden
som gjorts i samband med kodning av den nya kopplingen.

En värdering av objektets samhällsekonomiska effekter har körts i Samkalk. I resultaten presenteras enbart åtgärdens
samhällsekonomiska effekter utan att sättas i relation till åtgärdens investeringskostnad.

Kodning

Justering av nuläge och jämförelsealternativ (JA)
I nuläget och jämförelsealternativet har vissa förändringar i kodning gjorts. Figur 1 nedan till vänster visar hur vägnätet
enligt basprognosen såg ut och Figur 2 till höger visar det justerade vägnätet som motsvarar nuläget samt
jämförelsealternativet 2040.

Länken som motsvarar södra delen av Knutsbovägen var ursprungligen i basprognosen inte dragen efter verklig
geografisk sträckning utan låg visuellt väster om Knutsbotjärn och kunde missuppfattas som Högbergsgatan. Längden
på länken och dess övriga egenskaper var dock korrekt enligt verklig dragning längs Knutsbovägen. För att inte
blanda ihop Knutsbovägen med Högbergsgatan (den sträcka som inte finns med i ursprungsmodellen) justerades
dragningen av södra delen av Knutsbovägen enligt verklig sträckning. Enbart visuell förändring har gjorts då linjens
geografiska dragning har justerats, länklängd och andra attribut är oförändrat. Den saknade delen av Högbergsgatan
har också lagts till öster om Högberget i modellen. Hastigheten är densamma som där Högbergsgatan fortsätter norrut
mot centrum men sträckan har kodats in med något sämre framkomlighet jämfört med den norra delen av
Högbergsgatan.
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I jämförelsealternativet har även skaftningen till och från zonerna öster om Knutsbotjärn justerats något till följd av
ändringarna i vägnätet. Skaften (markerade i orange) utgör ”entréer” där resorna från varje zon får tillgång till
vägnätet. Skaften till de båda aktuella zonerna har flyttats något österut med koppling till Knutsbovägen.

Figur 1 Basvägnätet 2040, ojusterat Figur 2 Jämförelsealternativ 2040

Basprognosen var ej uppdaterad med gällande hastighetsbegränsningar. Hastigheterna i modellen var inkodade enligt
begränsningarna 50/70 km/h men har enligt dagens hastighetsbegränsning uppdaterats till 40/60. Justeringen av
hastighet har gjorts inom ett bedömt influensområde enligt bilden nedan. Justeringar har enbart gjorts på de väglänkar
som bedömdes få förändrade resandenivåer, dvs Rv 50 och Rv 66 genom Ludvika samt de mindre lokalgatorna
sydost om dessa riksvägar. Figur 3 illustrerar hastigheterna i det justerade vägnätet för nuläget vilket även gäller för
jämförelsealternativet.

135



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Scenarioanalys rv50 Ludvika Johanna Caspersson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10310717 2021-02-18

4 (15)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10310717/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/PM_Ruttval_Samkalk_210219.docx

Figur 3 Hastighetsbegränsningar vägnät nuläge.

Utredningsalternativ (UA)
Figur 4 visar en skillnadsbild mellan vägnätet i JA och vägnätet i UA där skillnaden mellan vägnäten markerats i rött. I
utredningsalternativet är det enbart den nya kopplingen som skiljer sig mot jämförelsealternativet. Då utredningen
befinner sig i ett tidigt skede finns ingen exakt fastställd vägsträckning eller utformning av väg eller anslutande
korsningspunkter. Den nya kopplingen antas ha en hastighetsbegränsning på 60km/h. Länken är kodad med samma
framkomlighet som på Knutsbovägen där hastighetsgränsen också är satt till 60 km/h. Mellan Rv 66 och
Knutsbovägen är längden på den nya kopplingen ca 1650 meter. Den nya länken antas ansluta i vanliga
plankorsningar.

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h
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Figur 4 Utredningsvägnät 2040, ny vägkoppling med hastighetsbegränsning på 60km/h.

Validering
En översiktlig validering av nuläget har gjorts. I uppdragets omfattning ingår inga åtgärder för kalibrering.

Ingående markanvändning och modellresultat jämfört mot trafikmätningar redovisas i avsnittet nedan. Den kodning för
jämförelsealternativ som beskrivs i föregående avsnitt har inkluderats i nulägesanalysen. Eftersom
kodningsjusteringarna var av begränsad omfattning och således också bedömdes ha begränsad inverkan på
resultatet har enbart en ny nätutläggning för nulägesåret 2017 gjorts.

Markanvändning
Markanvändningen som använts i analysen är i enlighet med Trafikverkets Basprognos 2020-06-15. Tabell 1 och
Tabell 2 visar en sammanställning av den totala befolkningsmängden samt antalet arbetsplatser i Ludvika kommun
samt närliggande kommuner. Enligt basprognosen antas befolkningen i kommunen öka med 4% medan antalet
arbetsplatser beräknas minska med ca 2% fram till år 2040.
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Tabell 1 Befolkning nuläge 2017 och prognosår 2040

2017 2040 Utveckling
2017–2040

Relativ utveckling
2017–2040

Ludvika 26 900 28 100 1 200 4%
Vansbro 6 900 6 000 -900 -13%
Gagnef 10 200 10 000 -200 -2%
Borlänge 51 500 58 500 7 000 14%
Säter 11 100 10 800 -300 -2%
Smedjebacken 10 900 10 000 -900 -8%
Filipstad 11 000 10 400 -600 -5%

Tabell 2 Arbetsplatser nuläge 2017 och prognosår 2040

2017 2040 Utveckling
2017–2040

Relativ utveckling
2017–2040

Ludvika 13 000 12 700 -300 -2%
Vansbro 2 900 2 500 -400 -12%
Gagnef 3 200 3 000 -200 -8%
Borlänge 28 100 30 100 2 000 7%
Säter 3 600 3 500 -100 -1%
Smedjebacken 3 300 3 300 0 -2%
Filipstad 4 300 4 300 0 0%

I Figur 5 och Figur 6 redovisas befolkning och arbetsplatser enligt basprognosen, plottat på geografiskt område. De
mörkare staplarna avser befolkning och arbetsplatser per område för nuläge 2017 och de ljusare staplarna avser
befolkning och arbetsplatser för prognosår 2040. Befolkningen i Trafikverkets basprognos förväntas öka i majoriteten
av områdena kring Ludvika från 2017 till 2040. Vad gäller arbetsplatser sker en ökning i alla zoner utom den där ABB
ligger idag, Där minskar antalet arbetsplatser enligt prognosen.
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Figur 5 Befolkning per område i Trafikverkets basprognos (2020-12-01) nuläge och prognosår
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Figur 6 Arbetsplatser per område i Trafikverkets basprognos (2020-12-01) nuläge och prognosår

Trafikvolymer
Trafikflödena i modellen har beräknats på nytt efter kodningskorrigeringarna som beskrivs tidigare.
Kodningsförändringen bedöms inte ha någon större inverkan på det totala antalet resor. Vid beräkning av
trafikmängder till följd av förändringarna har därför ingen ny efterfrågeberäkning gjorts, utan enbart en nätutläggning
av tidigare beräknade resor i det korrigerade vägnätet. Det vill säga enbart nya ruttval för resorna har beräknats,
medan den totala mängden resor i nuläget är oförändrad från Trafikverkets ursprungliga Basprognos.

Nedan visas en kartbild med beräknade modellflöden för nulägesåret 2017 och hur dessa överensstämmer med
uppmätta trafikflöden på olika sträckor. I markeringarna med röd kontur har data hämtats från Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta (TIKK). I samtliga punkter i vägtrafikflödeskartan saknades mätningar för 2017 och trafiknivåerna
har räknats om till att motsvara 2017 genom interpolering av uppmätta trafikflöden för närliggande år. I markeringarna
med grå kontur kommer mätdata från kommunen och avser mätningar som är gjorda mellan 2010-2019. Det har inte
funnits underlag för att avgöra vilket år mätningarna är gjorda och dessa siffror är därmed inte omräknade till att
motsvara 2017.
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Modellen verkar underskatta det lokala resandet på riksvägarna igenom Ludvika med runt 20%. Utanför Ludvika har
modellen en bättre överensstämmelse, med avvikelser på +/- 6-7%. Överensstämmelsen med kommunens
trafikmätningar på det lokala vägnätet bedöms som god.

Figur 7 Modellresultat nuläge 2017 samt överensstämmelse mot trafikräkningar, ÅDT.

Modell 2017: 14 400
(-17%)

Modell 2017: 13 200
(-7%)

Modell 2017: 9 800
(-28%)

Modell 2017: 6 700
(-25%)

Modell 2017: 8 400
(+6%)

Modell 2017: 1 400
(+3%)

Modell 2017: 8 600
(-1%)

Modell 2017: 4 600
(+6%)

Modell 2017: 6 200
(-7%)
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Resultat

Trafikvolymer
Figur 8 redovisar jämförelsealternativets beräknade trafikflöden (årsdygnstrafik) för år 2040. På Rv 50 och Rv66
genom Ludvika ökar trafiken med runt 5%. Högbergsgatan beräknas få en något högre procentuell utveckling, runt
10%.

Figur 8 Trafikflöden jämförelsealternativ 2040, ÅDT

Figur 9 visar trafikmängder (årsdygnstrafik) i utredningsalternativet år 2040. Trafikflödet på den nya kopplingen
beräknas till ca 3000 fordon. Åtgärden beräknas med givna förutsättningar ge en stor trafikökning på den södra delen
av Högbergsgatan samtidigt som den norra delen av Högbergsgatan in mot centrum avlastas.
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Figur 9 Trafikflöden utredningsalternativ 2040, ÅDT

Figur 10 visar skillnaden i trafikflöden mellan utredningsalternativet och jämförelsealternativet. Gröna länkar visar en
minskning i totala trafikflöden medan röda länkar visar en ökning. Rv 50 genom de centrala delarna av Ludvika
beräknas avlastas med ca 1200 fordon per dygn då den nya kopplingen tillkommer. Då trafikflödena i nuläget inte
stämde helt överens med uppmätta trafikmängder redovisas även den relativa förändringen i Figur 11 som alternativ
till absoluta trafikförändringar.

Modellen ger ett övergripande resultat baserat på restiden som beräknas utifrån given hastighet och framkomlighet.
En lägre hastighetsbegränsning i modellen skulle troligtvis ge en lägre trafiköverflyttning. Modellen har även svårt att
ta hänsyn till bekvämlighetsparametrar som kan ha betydelse i verkliga ruttvalet, exempelvis trafikmiljö, farthinder eller
skyltning.
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Figur 10 Skillnad i trafikflöden (ÅDT) i utredningsalternativet i förhållande till jämförelsealternativet.

Den nya åtgärden påverkar även trafiken längre ut i vägnätet, vilket illustreras av de gröna länkarna söder om Ludvika
i Figur 11. Enligt modellen har ett antal resenärer tidigare valt rutten längs Haggen för att nå de södra delarna av
Ludvika alternativt som förbifart för att passera staden. Dessa resenärer väljer istället att åka längs den nya
kopplingen vilket medför att trafiken ökar något på riksvägarna en bit från Ludvika.
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Figur 11 Procentuell skillnad i trafikflöden (ÅDT) i utredningsalternativet i förhållande till jämförelsealternativet.

Figur 12 nedan illustrerar resultatet av en så kallad Select link analys. I en sådan analys följer man de resor som görs
på den nya länken, var de kommer ifrån och vart de tar vägen vidare ut i vägnätet. Runt 65% av resorna som går på
den nya kopplingen kommer från eller har målpunkt öster om staden. Enbart 15% av resorna med start eller målpunkt
längs Rv 50 söder om staden nyttjar den nya kopplingen.
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Figur 12 Start och målpunkter för trafiken som nyttjar den nya länken

Samhällsekonomi
Trafikverkets Samkalk-verktyg har använts för att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl för den nya kopplingen mellan
Rv 66 och Snöåvägen. Den samhällsekonomiska nyttan beräknas med hjälp av resultat från trafikprognosen, med
värderingar på bland annat restid och utsläpp enligt ASEK 7.0. Inga avsteg från rekommenderade värden har gjorts.
Trafiktillväxttal som anges i Samkalk gäller för Dalarna och redovisas i Tabell 3.

Tabell 3 Tillväxttal Samkalk

Grupp Före brytår 1 (2040) Efter brytår 1 (2040) Efter brytår 2 (2065)

Dalarna (200) 0,68 0,44 0

Resultatet från Samkalk redovisas i Tabell 4. Den nya kopplingen beräknas framförallt ge stora nyttor i form av
restidsvinster som inkluderas i Konsumentöverskott. Kalkylen ger även stora nyttor i form av minskade trafikolyckor
som ingår i Externa effekter. Kopplingen ger något negativa budgeteffekter som i detta fall framförallt avser minskade
intäkter från drivmedel. Resultatet är beräknat på i modellen angivna förutsättningar om hastigheter och
framkomlighet. Om den nya kopplingen skulle få en lägre hastighetsbegränsning eller förläggas med förskjutna
trevägskorsningar kommer mängden överflyttad trafik och därmed restidsvinsten att minska samtidigt som
trafiksäkerhetseffekterna sannolikt ökar.
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Resultaten från trafikprognosen har tagits fram på en enklare form och innehåller flera osäkerheter. Ingen kalibrering
av nuläget har gjorts vilket medför en viss osäkerhet i resultatet. I kodningen av den framtida kopplingen har flera
antaganden om vägens egenskaper gjorts som kan påverka utfallet av nyttan. Beräkningar av den
samhällsekonomiska nyttan utgår från schablonvärden baserat på vägnätets inkodade egenskaper och det är möjligt
att dessa över eller underskattas i olika delar av vägnätet. De samhällsekonomiska resultaten bör således ses som en
indikation på nyttornas storleksordning snarare än den faktiska nyttan i absoluta tal.

Tabell 4 Samhällsekonomiska resultat, prisnivå 2017.

Miljoner SEK

Producentöverskott 0

Budgeteffekter -20

Konsumentöverskott 300

Externa effekter 120

Drift och underhåll 0

Summa 400

Det är viktigt att poängtera att sammanställningen ovan inte speglar åtgärdens hela nytta. Buller, framtida
markanvändning och barriäreffekter är några av de ej värderbara effekter som inte inkluderas i den
samhällsekonomiska kalkylen men som fortfarande har stor betydelse för åtgärdens sammantagna effektbedömning.
Kalkylen tar heller ingen hänsyn till korsning av järnvägen och den nya väglänken är därmed antagen att vara en
planskild korsning. Samtidigt ger åtgärden positiva effekter då befintlig plankorsning på Högbergsgatan avlastas från
trafik.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 72  Dnr 2021/143 

 

Återrapport av uppdrag att utreda ”En väg in för 
föreringar” 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar utredning av uppdraget "En väg in för 

föreningar", daterad den 21 juni 2021. 

2. Kommunstyrelsen ger kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag 
att leda ett kommunövergripande projekt enligt slutsats och 
rekommendation enligt rapport daterad 21 juni 2021.  

3. Strävan är att projektet ska vara genomfört och klart senast den 31 
december 2023. Bidragsdelen bör vara på plats i tid för att ansökan ska 
kunna göras via e-tjänst hösten 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade  den 23 mars 2021 § 62 följande:  

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, utreda möjligheten att införa 
en gemensam e-tjänst ”En väg in” för föreningar som söker bidrag från 
Ludvika kommun.  

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslutsfattande innan 
årsskiftet 2021/2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att Ludvika kommun beviljar många olika former 
av bidrag till föreningar och att bidragen hanteras av flera olika nämnder. Idag 
ansöker en del föreningar digitalt, andra via formulär på kommunens webbplats 
eller per post. Även ansökningstiderna skiljer sig åt, där väg- och lokalägande 
föreningar har ansökningsdeadline på våren, medan deadline för att ansöka om 
verksamhetsbidrag är i september. Sammanlagt betalade Ludvika kommun år 
2020 ut cirka 12 mnkr ut till knappt 360 föreningar.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört uppdraget med hjälp av 
representanter från övriga berörda förvaltningar. En arbetsgrupp har träffats 
några gånger under utredningens gång för att ta fram nulägesanalysen, fundera 
på för- och nackdelar/risker med ”En väg in” samt komma med önskemål på 
en e-tjänst. Utredningen inkluderar inte lönebidrag och idéburna partnerskap. 
Under utredningens gång har det visat sig att kommunen inte kan utveckla 
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nuvarande boknings- och bidragssystem, då det avtalet är från 2013 och 
behöver upphandlas om fler moduler ska köpas in eller antalet licenser utökas. 
Det har även framkommit en önskan om att bokningsdelen behöver 
uppdateras, bland annat uttrycks en önskan om koppling till passersystem, 
betalmöjlighet i systemet och koppling till Transportstyrelsens fordonsregister.  

Sammantaget ser kommunstyrelsens förvaltning att det finns behov starta ett 
kommunövergripande projekt, för att utreda behoven och genomföra en 
upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem (och föreningsregister) 
alternativt utveckla en egen e-tjänst inom ramen för kommunens e-
tjänsteplattform. Utredningen i sin helhet finns att läsa i bifogad rapport. 
Förvaltningen föreslår att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får 
uppdraget att leda det kommunövergripande projektet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 juni 2021. 
2. Utredning av uppdraget ”En väg in för föreningar” daterad den 21 juni 

2021. 
______ 
 

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

Datum 

2021-06-21 
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KS  2021/143 
00 
 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Återrapport av uppdrag att utreda ”En väg in för 
föreningar”  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar utredning av uppdraget "En väg in för 

föreningar", daterad den 21 juni 2021. 

2. Kommunstyrelsen ger kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag 
att leda ett kommunövergripande projekt enligt slutsats och 
rekommendation enligt rapport daterad 21 juni 2021.  

3. Strävan är att projektet ska vara genomfört och klart senast den 31 
december 2023. Bidragsdelen bör vara på plats i tid för att ansökan ska 
kunna göras via e-tjänst hösten 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade  den 23 mars 2021 § 62 följande:  

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, utreda möjligheten att införa 
en gemensam e-tjänst ”En väg in” för föreningar som söker bidrag från 
Ludvika kommun.  

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslutsfattande innan 
årsskiftet 2021/2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att Ludvika kommun beviljar många olika former 
av bidrag till föreningar och att bidragen hanteras av flera olika nämnder. Idag 
ansöker en del föreningar digitalt, andra via formulär på kommunens webbplats 
eller per post. Även ansökningstiderna skiljer sig åt, där väg- och lokalägande 
föreningar har ansökningsdeadline på våren, medan deadline för att ansöka om 
verksamhetsbidrag är i september. Sammanlagt betalade Ludvika kommun år 
2020 ut cirka 12 mnkr ut till knappt 360 föreningar.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört uppdraget med hjälp av 
representanter från övriga berörda förvaltningar. En arbetsgrupp har träffats 
några gånger under utredningens gång för att ta fram nulägesanalysen, fundera 
på för- och nackdelar/risker med ”En väg in” samt komma med önskemål på 
en e-tjänst. Utredningen inkluderar inte lönebidrag och idéburna partnerskap. 
Under utredningens gång har det visat sig att kommunen inte kan utveckla 
nuvarande boknings- och bidragssystem, då det avtalet är från 2013 och 
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Ludvika kommun 
Datum 
2021-06-21 
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KS 2021/143 

Sida 
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behöver upphandlas om fler moduler ska köpas in eller antalet licenser utökas. 
Det har även framkommit en önskan om att bokningsdelen behöver 
uppdateras, bland annat uttrycks en önskan om koppling till passersystem, 
betalmöjlighet i systemet och koppling till Transportstyrelsens fordonsregister.  

Sammantaget ser kommunstyrelsens förvaltning att det finns behov starta ett 
kommunövergripande projekt, för att utreda behoven och genomföra en 
upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem (och föreningsregister) 
alternativt utveckla en egen e-tjänst inom ramen för kommunens e-
tjänsteplattform. Utredningen i sin helhet finns att läsa i bifogad rapport. 
Förvaltningen föreslår att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får 
uppdraget att leda det kommunövergripande projektet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut innebär att Ludvika kommun ska upphandla 
eller utveckla en ny e-tjänst för boknings- och bidragshantering. Systemet ska 
även innefatta ett föreningsregister. Vilka införandekostnaderna är, eller 
kostnaderna för de önskemål som finns kopplat till de olika delarna (bidrags-, 
boknings och föreningsregister) har förvaltningen inte utrett inom ramen för 
detta uppdrag. Förvaltningen gjorde bedömningen att det inte är görligt 
separera bidragsdelen från helheten, då de hänger tätt ihop och det även 
framkommit behov av att utveckla bokningsdelen. De ekonomiska 
konsekvenserna behöver utredas inom ramen för det föreslagna 
kommunövergripande projektet, som innefattar såväl bidrags- som 
bokningsdelen och föreningsregistret. En e-tjänst med fler möjligheter och 
kopplingar till övriga system kommer att vara dyrare än nuvarande lösning, och 
en införandekostnad kommer även att uppstå. Likaså kostnader för utbildning 
av föreningar och invånare, ifall även invånare ska kunna boka till exempel 
lokaler via systemet. Samtidigt kommer en bra e-tjänst att innebära att mindre 
arbetstid behöver sättas på manuell administration.   

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Utredning av uppdraget ”En väg in för föreningar” daterad den 21 juni 2021. 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet  
Akten 
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Utredning av uppdraget "En väg in för föreningar"

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade  den 23 mars 2021 § 62 följande:  

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, utreda möjligheten att 
införa en gemensam e-tjänst ”En väg in” för föreningar som söker 
bidrag från Ludvika kommun.  

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslutsfattande 
innan årsskiftet 2021/2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att Ludvika kommun beviljar många olika former 
av bidrag till föreningar och att bidragen hanteras av flera olika nämnder. Idag 
ansöker en del föreningar digitalt, andra via formulär på kommunens webbplats 
eller per post. Även ansökningstiderna skiljer sig åt, där väg- och lokalägande 
föreningar har ansökningsdeadline på våren, medan deadline för att ansöka om 
verksamhetsbidrag är i september. Sammanlagt betalade Ludvika kommun år 
2020 ut cirka 12 mnkr ut till knappt 360 föreningar.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört uppdraget med hjälp av 
representanter från övriga berörda förvaltningar. En arbetsgrupp har träffats 
några gånger under utredningens gång för att ta fram nulägesanalysen, fundera 
på för- och nackdelar/risker med ”En väg in” samt komma med önskemål på 
en e-tjänst. Utredningen inkluderar inte lönebidrag och idéburna partnerskap. 
Under utredningens gång har det visat sig att kommunen inte kan utveckla 
nuvarande boknings- och bidragssystem, då det avtalet är från 2013 och 
behöver upphandlas om fler moduler ska köpas in eller antalet licenser utökas. 
Det har även framkommit en önskan om att bokningsdelen behöver 
uppdateras, bland annat uttrycks en önskan om koppling till passersystem, 
betalmöjlighet i systemet och koppling till Transportstyrelsens fordonsregister.  

Sammantaget ser kommunstyrelsens förvaltning att det finns behov starta ett 
kommunövergripande projekt, för att utreda behoven och genomföra en 
upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem (och föreningsregister) 
alternativt utveckla en egen e-tjänst inom ramen för kommunens e-
tjänsteplattform. Förvaltningen förslår därför att kommunstyrelsen uppdrar till 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att leda arbetet med att kartlägga 
behov och införandet av en ny e-tjänst, samt genomföra de gemensamma 
utbildningsinsatser som behövs och hålla i en revidering av styrdokument, för 
att möjliggöra ”En väg in” kopplat till bidragsdelen.   
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Utredning av uppdraget "En väg in för föreningar"
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Utredning av uppdraget "En väg in för föreningar"

1 Inledning och bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade  den 23 mars 2021 § 62 följande:  

3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, utreda möjligheten att 
införa en gemensam e-tjänst ”En väg in” för föreningar som söker 
bidrag från Ludvika kommun.  

4. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslutsfattande 
innan årsskiftet 2021/2022. 

Bakgrunden till uppdraget är att Ludvika kommun beviljar många olika former 
av bidrag till föreningar och att bidragen hanteras av fyra olika nämnder. 
Merparten av bidragen hanteras inom ramen för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens ansvarsområden, men även kommunstyrelsen 
och vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om bidrag till föreningar. Social- 
och utbildningsnämnden har i dagsläge inga årliga bidrag till föreningarna. 
Nämnden har istället ingått fleråriga avtal, så kallade idéburna offentliga 
partnerskap, med några föreningar som bedriver sådan verksamhet som 
nämnden har nytta av och som nämnden annars hade behövs ordna på annat 
sätt.  

Föreningsrepresentanterna behöver idag veta vilket bidrag de ska ansöka om. 
Flertalet olika bidragstyper kan sökas via kommunens hemsida, en del enbart 
med hjälp av webbformulär, andra via bidrags- och bokningssystemet FRI 5. 
Risken är att föreningar idag hamnar i kläm mellan nämndernas olika bidrag 
och att det även är svårt veta vilka bidrag de kan ansöka om. För att underlätta 
för föreningarna önskade förvaltningen utreda ”En väg in” för föreningar. 
Tanken är att skapa en gemensam e-tjänst, genom vilken samtliga föreningar 
ansöker om bidrag oavsett vilken nämnd som är beslutsinstans.  

Kommunstyrelsens förvaltning har samverkat med övriga förvaltningar. En 
arbetsgrupp bestående av fyra representanter för kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen och en för vård- och omsorgsförvaltningen 
har träffats regelbundet under utredningens gång. Initialt deltog även en 
representant för social- och utbildningsförvaltningen, men då social- och 
utbildningsnämnden enbart har idéburna offentliga partnerskap har de inget 
behov av ett gemensamt ansökningsförfarande.  
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Utredning av uppdraget "En väg in för föreningar"

2 Uppdrag och syfte 
Uppdraget är att utreda ”En väg in” för föreningar och utreda de ekonomiska 
konsekvenserna. Detta ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan årsskiftet 
2021/2022.  

Om utredningen ger vid handen att en gemensam process är möjlig och 
fördelarna många med att utveckla ett gemensamt ansökningsförande bör 
kommunstyrelsen ge ett nytt uppdrag att utveckla detta. I det uppdraget bör 
ingå att upphandla ett nytt boknings- och bidragssystem, då avtalet med 
nuvarande leverantör Idavalla är från 2013 och både förvaltningen och 
upphandlingscenter gör bedömningen att kommunen inte kan utveckla FRI5 
mer inom ramen för det avtalet.  

Eftersom det finns en önskan från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
att utveckla även bokningsdelen, bör ett större projekt initieras, där fokus ligger 
på upphandlingen av en ny helhetslösning för såväl boknings- som bidragssidan 
och föreningsregistret.  

Förvaltningen ser följande syften med uppdraget som getts att utreda ”en väg 
in” för föreningarna:  

 Att underlätta för föreningarna, så föreningarna dels får en kanal in till 
kommunen och dels inte behöver veta vilken ”föreningskategori” de 
tillhör i början.  

 Digitalisera ansökningsförfarandet.  

 Underlätta för handläggare då ansökan inkommer komplett och ingen 
tid går åt till att begära in kompletteringar.  

3 Beskrivning av nuläge 
Bidrag till föreningar beviljas av fyra nämnder i kommunen. I tabellen nedan 
redogör förvaltningen för vilka bidragskategorier det finns inom respektive 
förvaltning och antal bidragsansökningar samt utbetalt understöd för 2019 och 
2020, samt hur många som ansökte via FRI51. I redogörelsen ingår inte 
idéburet offentligt partnerskap, som social- och utbildningsnämnden hanterar. 
Inte heller lönebidragen, som kommunstyrelsen beslutar om. Detta eftersom 
dessa bidragsformer inte är aktuella att samordna.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fick år 2020 1,5 mnkr extra för 
satsningar på sommarlovet. De bidrag som gått till föreningar för 
sommarlovsverksamheten redovisas i tabellen nedan. Även i år har fullmäktige 
satsats på sommarlovsverksamheten.  

Sammanlagt har summan utbetalt bidrag ökat, år 2020 betalade Ludvika 
kommun ut 12 062 tkr i bidrag till föreningar. Även andelen föreningar som 
ansökt via verksamhetssystemet FRI5 har ökat.  

 
1 FRI5 är det verksamhetssystem kommunen idag har för att söka bidrag eller boka lokaler. 
Systemet används även för att boka bil via bilpoolen.  
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Tabell 1: Antal ansökningar och utbetalda bidrag per bidragstyp och nämnd 

Nämn
d 

Bidragstyp År Beviljat understöd i kronor Antal som sökt 
via FRI5 (om inte 
möjligt anges -)  

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Verksamhetsbidrag 5 4 73 900 65 000 - - KS 
Jubileumsbidrag 2 1 4 360 3 410 -  - 

KSU Kultur - 
verksamhetsbidrag 

26 31 1 102 480 
 

1 665 487 15 28 

 Kultur - projektbidrag2 2 7 64 520 1 022 280 2 6 
 Kultur –

arrangemangsbidrag 
10 8   9 6 

 Kultur- startbidrag 0 3   0 3 
 Kultur- sommarlov 0 1 0 10 000 - - 
 Fritid och idrott – 

verksamhetsbidrag3 
63 70 2 591 794 3 266 020 27 36 

 Fritid- och idrott - 
projektbidrag 

6 0 214 500 0 0 0 

 Fritid och idrott – 
arrangemangsbidrag 

0 0 0 0 0 0 

 Fritid och idrott – 
startbidrag 

2 3 10 000 15 000 0 1 

 Fritid och idrott – bidrag 
för barn och unga under 
25 år 

53 51 91 052 10 368   

 Fritid och idrott – bidrag 
sommarlov 

9 14 96 700 235 720 - - 

 Teknik och projekt – 
stöd till enskild 
väghållning 

133 133 3 279 318 3 566 020  - - 

 Teknik och projekt – 
Bidrag till lokalägande 
förening 

18 19 1 216 500 1 376 5004 - - 

 Teknik och projekt - 
upprustningsbidrag5 

    - - 

VON Verksamhetsbidrag 13 13 777 844 836 050 - - 
Totalt   342 358 9 522 968 12 071 855 53 80 

3.1 Styrande dokument 

3.1.1 Övergripande riktlinjer 
Fullmäktige beslöt den 16 februari 2015 § 128 om övergripande riktlinjer för 
föreningsbidrag. I de övergripande riktlinjerna fastställs vad som ska gälla för 
att en förening ska kunna få bidrag från kommunen. Hit hör grundläggande 
principer så som att föreningen ska vara öppen för alla som följer föreningen 
stadgar, att föreningens verksamhet ska vara byggd på demokratisk grund, 
främja jämställdhet och motverka rasism. I riktlinjerna framgår vidare att 

 
2 I summan ingår även arrangemangsbidrag och startbidrag, som kultursidan administrerar.   
3 I summan ingår även anläggnings- och driftsbidrag.  
4 I summan ingår även 350 tkr för år 2020 i extra bidrag till vägföreningar. Summan betalades ut 
tolv föreningar.  
5 Nytt bidrag från och med 2021.  
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respektive nämnd får fastställa regler för bidrag till föreningar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

3.1.2 Nämndspecifika styrdokument och dagens 
ansökningsförfarande 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antog den 22 oktober 2019 § 209 nya riktlinjer för 
kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och jubileumsbidrag. Kommunstyrelsen 
beviljar verksamhetsbidrag till föreningar som ägnar sig åt samhällsnyttig 
verksamhet. Jubileumsbidrag beviljas till föreningar som fyller jämnt under året; 
25, 50, 75, 100 år eller motsvarande om föreningen är äldre än 100 år.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för flera olika bidragstyper, 
vilket framgår av tabell 1. De styrande dokument som gäller för nämndens 
bidragsutbetalningar är följande:   

 Bidrag till kultur-och fritidsföreningar i Ludvika kommun, antaget av 
kultur- och fritidsnämnden den 26 maj 2015 § 41  

 Regler för kommunalt bidrag till vägföreningar och jämförbara 
samfälligheter antagna av fullmäktige den 23 februari 1978 §41  

 Riktlinjer för bidrag till lokalägda föreningar, antagna av fullmäktige den 
26 mars 2009 § 40 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutade den 11 mars 
2021 § 17 att tillskapa ett extra upprustningsbidrag för enskilda väghållare att 
söka ur med start under 2021. Utskottet beslöt även att uppdra till 
förvaltningen att ta fram riktlinjer till ansökningsförfarandet. Dessa är ännu inte 
klara.  

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bidrag till föreningar med verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning och till pensionärs- och äldreföreningar. 
Nämnden antog den 24 maj 2017 § 60 riktlinjer för föreningsbidrag, vård- och 
omsorgsnämnden. Riktlinjerna omfattar även lokalstöd till ovannämnda 
föreningar.  

3.2 Ansökningsförfarandet 

3.2.1 Kommunstyrelsen 
Verksamhetsbidraget ansöker föreningar om en gång per år, senast den 15 
september. Ansökan görs via formulär på kommunens webbplats. Bidraget 
beslutas av kommunstyrelsen. Till ansökan ska föreningarna bifoga följande 
information/dokument:  

 stadgar, 

 årsmötesprotokoll,  
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 verksamhetsberättelse för föregående år,  

 bokslut inklusive revisionsberättelse,  

 verksamhetsplan för det år ansökan gäller,  

 antal medlemmar bör framgå i något dokument,  

 kostnadsberäkning för ändamålet – ifall ansökan gäller ett specifikt 
ändamål.  

Jubileumsbidrag kan föreningarna ansöka om det år de fyller jämnt och 
föreningen erhåller ett bidrag baserat på medlemsantalet. Bidragen ansöks via 
formulär på kommunens webbplats. Bidraget beslutas av tjänsteperson utifrån 
fastställd delegationsordning. 

Till ansökan ska föreningarna bifoga följande information/dokument:  

 stadgar, 

 information om när föreningen är grundad, 

 verksamhetsberättelse för föregående år,  

 bokslut inklusive revisionsberättelse,  

 projektplan för jubileumsarrangemanget.  

Utbetalning av jubileumsbidraget sker efter att föreningen genomfört sitt 
jubileumsarrangemang och inkommit med en redogörelse över arrangemanget. 
Verksamhetsbidraget redovisas inte specifik, men föregående års bidrag följs 
upp i samband med att föreningen ansöker bidrag igen. Finns ingen dialog med 
föreningarna under året.  

3.2.2 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Kultur 
Följande bidragstyper kan föreningar som är registrerade i föreningsregistret 
ansöka om: verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag, projektbidrag och 
startbidrag. Alla bidragen ansöks via verksamhetssystemet FRI. 

Verksamhetsbidrag ansöks en gång per år och riktar sig till kulturföreningar. 
Ansökan sker senast den 25 september. Beslut tas av arbetsutskottet. Till 
ansökan ska föreningarna bifoga följande information/dokument:  

 årsmötesprotokoll,  

 verksamhetsberättelse för föregående år,  

 bokslut inklusive revisionsberättelse,  

 verksamhetsplan för det år ansökan gäller.  

 stadgar ifall de inte finns inlämnade sedan tidigare.  

Startbidrag till nystartade kulturföreningar kan ansökas löpande och till ansökan 
bifogas stadgar och årsmötesprotokoll. Startbidraget är på 5 000 kronor.  
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Arrangemangsbidrag kan ansökas löpande under året, minst en månad innan 
arrangemanget går av stapeln. Arrangemangsbidraget kan ansökas av andra än 
kulturföreningar, dock ska det vara frågan om ett kulturarrangemang. Till 
ansökan ska föreningarna bifoga följande information/dokument: beskrivning 
av arrangemanget och ekonomisk kalkyl.  

Projektbidrag kan kulturföreningar ansöka löpande under året, minst en månad 
innan genomförandet. Projektbidraget syftar till att stötta de föreningar som har 
egna fastigheter med kulturvärden eller ansvarar för skötsel. Till ansökan 
lämnas en beskrivning av projektet och en ekonomisk kalkyl.  

Alla löpande bidrag beslutas av tjänsteperson utifrån gällande 
delegationsordning. 

Såväl arrangemangs- som projektbidraget redovisas senast två månader efter 
genomförandet till förvaltningen. Övriga bidrag redovisas inte specifikt, men 
verksamhetsbidraget följs upp i samband med att föreningen ansöker om bidrag 
på nytt. Flera kulturföreningar deltar även i möten, som kultursekreteraren 
bjuder in till några gånger per år. Vid behov skickas information per mejl till 
föreningarna.  

Fritid och idrott 
Följande bidragstyper kan fritids- och idrottsföreningar ansöka om: 
verksamhetsbidrag, anläggnings- och driftsbidrag, arrangemangsbidrag, 
projektbidrag och startbidrag. Alla bidragen ansöks via formulär på 
kommunens webbplats eller verksamhetssystemet FRI. 

Verksamhetsbidrag och anläggnings- och driftbidrag ansöks om en gång per år, 
senast den 25 september. Beslut tas av arbetsutskottet i januari. Till ansökan ska 
föreningarna bifoga följande information/dokument:  

 årsmötesprotokoll,  

 verksamhetsberättelse för föregående år,  

 bokslut inklusive revisionsberättelse,  

 verksamhetsplan för det år ansökan gäller.  

Startbidrag kan ansökas löpande och till ansökan bifogas stadgar och 
årsmötesprotokoll. Startbidraget är på 5 000 kronor. Föreningen ska vara 
registrerad i föreningsregistret för att få ansöka.  

Arrangemangs och projektbidrag kan ansökas löpande under året. Till ansökan 
ska föreningarna bifoga följande information/dokument: beskrivning av 
arrangemanget och ekonomisk kalkyl. Dessa och startbidraget beslutas av 
tjänsteperson utifrån gällande delegationsordning.  

Ingen särskild redovisning av någondera av bidragen efterfrågas. Personal på 
fritid och idrott har en aktiv dialog med föreningarna och får även återkoppling 
av invånare ifall en anläggning inte fungerar. Bidragen följs även upp genom 
resultat- och balansräkningen där kostnaderna finns specificerade för 
exempelvis en klubbstuga eller anläggning. Eftersom idrottsföreningarna även 
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får LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) följer personalen på fritid och idrott upp 
barn och ungdomsverksamheten, det vill säga de kan läsa av hur mycket 
verksamhet de har. De följer även upp de föreningar som har skidspår att de 
lägger ut information på skidspar.se Projektstöd följs upp genom besök av den 
platsen där de gjort satsningen. Vid stöd till arrangemang hjälper personal dem 
med kontakter med exempelvis Visit Dalarna och affischutskick. Uppföljning 
sker även vid våra anläggningsråd där vi samlar föreningarna. 

Bidrag för sommarlovsaktiviteter kan sökas av alla föreningar som avser ordna 
gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Ansökan görs via 
formulär på webben och till ansökan bifogas ekonomisk kalkyl. Redovisning 
sker efter genomförd aktivitet.  

Bidrag för barn och unga under 25 år fås automatiskt utifrån hur stor andel 
barn och unga föreningen har i sin verksamhet. Information om detta lämnas i 
samband med att föreningen ansöker om verksamhetsbidrag..  

Teknik och projekt 
Inom verksamhetsområdet teknik och projekt ansvarar man för hanteringen av 
följande bidrag: stöd till enskild väghållning, bidrag till lokalägande förening 
och upprustningsbidrag.  

Ingetdera bidraget kan ansökas via formulär på kommunens webbplats eller via 
verksamhetssystemet FRI.  

Information om stöd till enskild väghållning finns på webbplatsen, och 
föreningarnas uppmanas söka bidraget per post. Personal på teknik och projekt 
skickar årligen ut ansökningshandlingar per post till alla föreningar. Sista 
ansökningsdag är den 31 mars. Till ansökan ska föreningarna bifoga följande 
information/dokument: 

 Redovisning från föregående år,  

 adresslista på styrelsemedlemmar,  

 organisationsnummer,  

 kontouppgifter.  

Information om bidrag till lokalägande föreningar finns inte på kommunens 
webbplats. Bidrag kan beviljas till föreningar eller stiftelser med demokratiska 
värderingar som arbetar utan vinstsyfte. Föreningen/stiftelsen ska själva äga 
fastigheten. Den sökande föreningen/stiftelsen ska väsentligen vara fristående 
från stat, kommun, religiös och/eller politisk organisation. Föreningar som 
erhåller verksamhetsbidrag från annan kommunal förvaltning där bidrag till 
lokal ingår är inte bidragsberättigade. Bidraget ska ansökas senast den 31 mars 
och förvaltningen skickar ut ansökningsblanketter per post till de föreningar de 
har kännedom om.  

Av riktlinjerna framgår att följande uppgifter ska lämnas in för att kunna erhålla 
bidrag:  
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 Verksamhetsberättelse (för senaste verksamhetsåret). 

 Ekonomisk redovisning (för senaste verksamhetsåret). 

 Revisionsberättelse (för senaste verksamhetsåret). 

 Verksamhetsplan (för det verksamhetsår ansökan avser). 

 Budgetförslag (för det verksamhetsår ansökan avser). 

 Energiplan (för kommande verksamhetsår). 

 Uthyrningsstatistik (för senaste verksamhetsåret). 

Av information från tjänsteperson på trafik och projekt efterfrågas inte en 
energiplan eller uthyrningsstatistik.  

Upprustningsbidraget till vägföreningar är nytt och riktlinjer är ännu inte 
antagna. Ingen information finns på kommunens webbplats. Tanken är att det 
extra upprustningsbidraget ska kunna sökas en gång per år. Bidraget beslutas av 
nämndens arbetsutskott.  

3.2.3 Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för verksamhetsbidrag och lokalstöd till 
föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och till 
pensionärs- och äldreföreningar.  

Bidragen ansöks senast den 15 september via formulär på kommunens 
webbplats eller per post. Beslut om bidragen tas av vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott enligt delegationsordningen. Till ansökan ska 
föreningarna bifoga följande information/dokument:  

Årsmöteshandlingar: 
 Bokslut 

 Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelse 

 Verksamhetsförslag för kommande år 

 Budgetförslag för kommande år. 

Avser ansökan samorganisation ska även följande bifogas: 
 Förteckning över ingående föreningar 

 Beslut om företräde av samorganisationen 

 Antal medlemmar per ingående förening 

Till ansökan om lokalstöd ska även följande bifogas: 
 Vilken lokal ansökan avser och ändamål 

 Vilken omfattning lokalen används 
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 Föreningens kostnader för lokal verifieras genom hyresavi, hyresavtal 
eller liknande 

 Om fastighetsägaren får ekonomiskt stöd från annan 

 Samverkan om lokal med annan/andra föreningar 

Avser ansökan samorganisation ska även följande bifogas: 
 Förteckning över ingående föreningar 

 Beslut om företräde av samorganisationen 

 Antal medlemmar per ingående förening 

3.3 Förvaltningens analys utifrån styrande dokument och 
ansökningsförfarande 

Några av de styrande dokumenten är i behov av revidering. Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen har signalerat att de behöver revidera 
riktlinjerna för stöd till enskilda vägföreningar, vilket även lyfts i ett beslut från 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i maj. Riktlinjer för underhållsstöd 
saknas och ska tas fram.  

Arbetsgruppen har identifierat ett behov av att se över de styrande 
dokumenten, om kommunen ska införa en väg in för föreningarna. För att 
förenkla för föreningarna är det bra med så förenhetliga riktlinjer som möjligt. 
Förslagsvis ska föreningar som ansöker årliga verksamhetsbidrag bara behöva 
ha koll på ett datum, samma grundinformation om föreningarna borde 
tillhandahållas oavsett bidragstyp föreningen söker och ett uppdaterat 
föreningsregister bör finnas. Det vore även önskvärt med samma beslutsnivå 
och uppföljningssystem för snarlika bidrag. Även de övergripande riktlinjerna, 
som fullmäktige antagit, behöver ses över utifrån att tolkningen och 
gränsdragningen av dem inte är helt lätt. För att få bättre koll är en idé att samla 
alla bidragsregler i ett enda styrdokument. På så sätt kan föreningarna enkelt se 
vilka alla bidragstyper det finns och vad som gäller för dem. Hur 
styrdokumentets struktur skulle se ut och hur de olika delarna skulle antas 
behöver utredas i ett nästa steg.  

Idag ser även ansökningsförfarandet olika ut då det kommer till 
tillvägagångssätt. Information om samtliga bidrag finns inte samlat tydligt på 
kommunens hemsida, och information om några bidrag saknas helt och hållet 
på webben. I de fallen sänder förvaltningen ut ansökningsblanketter och 
föreningarna ansöker per post. Då information om samtliga bidrag inte finns på 
webben riskerar en del föreningar att inte få kännedom om bidrag de skulle 
kunna ansöka om. 

Tillvägagångssättet varierar även, från ovannämnda ansökningsprocedur som 
sköts per post till bidrag som enbart kan sökas via verksamhetssystemet FRI. 
Föreningsaktiva som kanske är aktiva i flera föreningar behöver ha koll på olika 
ansökningsförfaranden. Förvaltningen anser att ett förenhetligat 
ansökningsförfarande är att föredra, dels för att förenkla för föreningarna och 
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dels för att ett digitalt ansökningsförfarande möjliggör för förvaltningarna att få 
in kompletta ansökningshandlingar från början. Idag hanteras inte heller 
föreningarna lika, då en del får pappersblanketter skickade till sig, medan andra 
själva behöver ha koll på när det är dags att ansöka om kommunalt bidrag och 
ta reda på hur de ska ansöka.  

4 För och nackdelar med ”En väg in” för föreningar 
Arbetsgruppen har fått komma med synpunkter på för- och nackdelar med en 
likriktning i form av ”En väg in” för föreningar. En väg in bygger på att alla 
föreningar skulle ansöka om bidrag via samma e-tjänst (kan vara ett 
verksamhetssystem eller en uppbyggd e-tjänst på den egna e-tjänstesidan). Alla 
fördelar kanske inte kan uppnås, då det påverkas av vad tillgängliga 
verksamhetssystem levererar för funktioner och/eller vad som skulle vara 
görligt att bygga i en egen e-tjänst till en rimlig kostnad.  

Fördelar 
 Förenklar för föreningarna att hitta på ludvika.se, då informationen 

finns samlat på ett ställe. Även tipsa föreningarna om andra möjliga 
bidragsgivare på webbplatsen.  

 Förenklar för handläggare att serva föreningar som hör av sig med 
frågor om bidrag som man själv inte ansvarar för. Lättare att hänvisa till 
rätt handläggare om det i e-tjänsten även finns tydlig information om 
vem som handlägger vilka bidrag.  

 Om alla använder samma e-tjänst skapas en kontroll över hur stort stöd 
en förening får totalt, då en förening kan erhålla flera typer av bidrag.  

 En e-tjänst som ”guidar” användaren rätt gör att den som söker inte 
behöver veta vilket understöd föreningen kan ansöka om. Torde göra 
det lättare för fler att söka bidrag.  

 Genom bank-id säkerställs den sökandes identitet. Om en koppling till 
föreningens namntecknare i föreningsregistret dessutom skulle kunna 
göras, kan kommunen säkerställa att personen ifråga är behörig att 
teckna föreningens namn och ansöka om bidrag.  

 Ett uppdaterat föreningsregister, kopplat till e-tjänsten, möjliggöra enkla 
och snabba utskick till föreningarna. Redan idag nyttjas nuvarande 
föreningsregister för utskick.  

 Möjlighet integrera sidan med till exempel Idrottonline, för att läsa av 
data.  

 Samarbete med handläggare på andra förvaltningar, t.ex. vid 
frånvaro/sjukdom. Fler handläggare kan använda e-tjänsten.  

 Förvaltningen får in all info på en gång, ska inte kunna gå vidare i 
systemet med ofullständiga handlingar. Då ansökningar lämnas in per 
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post eller e-post kan de vara ofullständiga och det tar tid för 
handläggaren att komplettera dessa.  

 Enklare kommunicera ut en e-tjänst i till exempel annonser, sociala 
medier i samband med marknadsföring av möjligheten att söka bidrag.   

 Underlättar uppföljning av utbetalt bidrag om det kan läsas ut från 
tjänsten. 

 Ansökan via en e-tjänst gör det lättare för den föreningsaktive att följa 
upp ansökan, det vill säga om den är under handläggning etc.  

 Föreningsaktiva som söker bidrag för flera föreningar behöver bara 
behärska en e-tjänst och vet att det alltid är den som används vid 
bidragsansökningar.  

Nackdelar/risker 
Arbetsgruppen ser egentligen inga nackdelar med en likriktning och ett 
gemensamt ansökningsförfarande. Arbetsgruppen har identifierat följande 
nackdelar/risker:  

 Föreningarna "tvingas" in i den digitala eran, då möjligheten att ansöka 
på papper bör tas bort om en väg in genomförs. Behöver inte vara en 
nackdel, men kan ses så från föreningsperspektiv i de fall de inte är vana 
med ett digitalt förfarande.  

 En del (framförallt kanske äldre ) inte har bank-id, om tjänsten kräver 
det.  

 Det skulle kunna uppfattas som svårare att hitta information om ett 
specifikt bidrag, så informationen samlas på ett ställe och man behöver 
”hoppa över” icke relevant information. Detta gäller specifikt 
styrdokumentet, om all info finns i ett styrdokument. 

5 Önskemål på en e-tjänst 
Arbetsgruppen har identifierat flera önskemål, som representanterna från de 
berörda förvaltningarna ser som önskvärda i en e-tjänst. Huruvida önskemålen 
är görliga har förvaltningen inte utrett. Vilka önskemål som ska lyftas in som 
ska-krav i samband med en upphandling påverkar givetvis pris, men det kan 
även finnas önskemål ingen av de tillgängliga leverantörerna kan erbjuda. Även 
vid uppbyggnad av en eventuell egen e-tjänst påverkar önskemålen prisen och 
alla delar är kanske inte görliga. Önskemålen arbetsgruppen lyft är följande:  

 Användarvänligt gränssnitt - det ska vara enkelt för sällananvändaren att 
använda e-tjänsten och göra sin ansökan och för sällanhandläggaren att 
hantera bidragen i tjänsten.  

 E-tjänsten ska möjliggöra för ”En väg in” tanken, det vill säga att 
tjänsten inte kräver att man vet vilket föreningsbidrag man ska söka i 
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förväg, utan kan få olika följdfrågor utifrån tidigare svar. E-tjänsten ska 
kunna integreras med kommunens webbplats.  

 Mobilt bank-id som inloggning.  

 Möjlighet ha ett föreningsregister, som kan kopplas mot 
bidragsansökan. Föreningarna ska årligen uppdatera föreningsregistret 
med aktuella kontaktuppgifter, nyaste årsmötesprotokoll, bokslut, 
verksamhetsplan och budget och antal medlemmar vid föregående 
årsskifte. Där ska även ligga föreningens stadgar samt information av 
annan statisk karaktär, till exempel information om den lokal eller 
anläggning föreningen äger eller sköter. Även information om 
bankkonto och organisationsnummer ska finnas i registret. Delar av 
föreningsregistrets innehåll ska kunna visas publikt och via registret ska 
massutskick till föreningarna kunna göras.  

 Koppling mot föreningsregistret, så systemet kan läsa in att det finns 
uppdaterade uppgifter, för att man ska kunna gå vidare med 
bidragsansökan. Typ en fråga "Är föreningsregistret uppdaterad med 
uppgifter för 2021?" och svarar man ja kan den läsa av att det finns filer 
inlagda för 2021. Likaså koppling för att kontrollera att föreningen har 
ett organisationsnummer och är registrerad förening.  

 Möjlighet för föreningen att följa ärendet och få en notifiering via sms 
eller e-post då ansökan är beslutad. 

 Möjlighet till automatisk registrering av handlingarna från e-tjänsten till 
diariet alternativt att e-tjänsten fungerar som diarium.  

 Möjlighet att registrera hur uppföljningen av föregående års bidrag 
gjorts i systemet, typ bocka av att handläggare följt upp tidigare 
beviljade bidrag och även dokumentera eventuella skriftliga 
uppföljningar och kvitton som inkommit.  

 Funktion som skapar utbetalningsunderlag som direkt förs över till 
ekonomisystemet (koppling mellan systemen). 

 En e-tjänst med alla de delar föreningarna behöver, det vill säga 
föreningsregister, bidragsansökningar och bokningar. Även önskvärt att 
ansökan om lotteritillstånd kunde hanteras i samma e-tjänst.  

 Om en användare inte har bank-id vore det önskvärt att 
systemförvaltare skulle kunna skapa en användare med alternativa 
inloggningsuppgifter för den användaren.  

 E-tjänsten ska möjliggöra för uttag av rapporter och statisk av olika slag 
på ett enkelt sätt.  

 Möjlighet för handläggare att styra vilka föreningar som är 
bidragsberättigade.  
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 Möjlighet för handläggaren att styra vilka slags dokument som laddas 
upp i föreningsregistret eller skickas in i samband med ansökan.   

6 Förvaltningens analys utifrån för- och nackdelar 
och önskemål på en e-tjänst 

Fördelarna är långt fler än nackdelarna. Från kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens sida, och då främst verksamhetsområdet 
kultur, kan förvaltningen se att det är fullt görligt att få flertalet av föreningarna 
att söka digitalt. Några utbildningstillfällen har ordnats från kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens sida och vid behov har personal erbjudit 
support via telefon. Kommunstyrelsens förvaltning ser att kommunen, vid 
införandet av en ny e-tjänst, kommer att behöva erbjuda utbildning till 
föreningarna. Särskilt viktigt blir det för att få föreningar, där de föreningsaktiva 
är äldre, att ansöka digitalt. 

Om den som tänkt ansöka om bidrag för föreningens del saknar bank-id ska 
föreningen i första hand kontrollera om någon annan i styrelsen, helst 
namntecknare, har bank-id och kan lämna in ansökan för föreningens del. I 
undantagsfall kan handläggare på kommunen komma att behöva vara behjälplig 
med att lämna in ansökan.  

Flera av de kopplingar och funktioner som önskas skulle möjliggöra en 
effektivare handläggning och spara tid inom administrationen. Om e-tjänsten 
kan fungera som diarium, alternativt kan kopplas mot kommunens diarium, 
behövs ingen separat diarieföring av alla inkomna handlingar (ansökningar och 
bilagor). Det skulle frigöra ca 60 timmar i arbetstid för registratorerna på 
förvaltningarna, räknat på 10 minuter för hantering av ansökan och bilagor 
idag. 

En koppling mot ekonomisystemet alternativt utbetalningar via systemet skulle 
även frigöra tid. Detta då det idag behöver skrivas utanordningar för alla bidrag 
som ska betalas ut. Räknat på 10 minuter per utanordning skulle ca 60 timmar 
tid frigöras. Förvaltningen räknar även med att viss tid frigörs genom att inga 
ofullständiga ansökningar ska kunna komma in och därmed behöver inte den 
som handlägger bidragen kontakta föreningarna för eventuella kompletteringar.  

De önskemål som framkommit och som till exempel rör effektivisering bör 
givetvis ställas i relation till kostnaderna för att få en sådan e-tjänst som 
innehåller alla de bitar som förvaltningarna ser vore önskvärda. Förvaltningen 
har, vilket framgår i inledande stycket till kapitel 5, inte heller utrett om alla 
önskemål är realistiska, det vill säga om det finns leverantörer som kan efterleva 
alla önskemål.  
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7 Nuvarande bidrags- och bokningssystemet och 
möjliga vägar framöver 

Nuvarande bidrags- och bokningssystem kallas FRI5 och leverantör är Idavall 
Data AB. Avtalet är från 2013 och bygger på fem licenser för modulerna 
grundpaket, bokning, statistik och kvittenser, samt e-tjänsterna Webb-förening, 
Webb-bokning och Webb-bidrag. Av avtalet framgår avtalstiden inte tydligt. 
Dock står det att licensrätten gäller sedan licensavgift erlagts, varmed avtalet 
betraktats som ett tillsvidareavtal. Ludvika kommun kan säga upp det med 30 
dagars varsel. Ludvika kommun äger när som helst under licensens giltighetstid 
rätten att säga upp licensen. Kommunen är vid sådan uppsägning inte 
berättigad att återfå någon del av erlagd licensavgift. Avgiften betalas på 
årsbasis.  

Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med upphandlingscenter för 
att utreda huruvida det är möjligt utveckla tjänsten inom ramen för nuvarande 
verksamhetssystem, eller om kommunen bör upphandla ett nytt 
verksamhetssystem alternativt utveckla en egen e-tjänst inom ramen för den 
egna e-tjänsteplattformen. Svaret är att nuvarande avtal inte möjliggör en 
utveckling av tjänsten, som skulle innebära behov av nya moduler och fler 
licenser.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har ett ramavtal för bidrags- och 
bokningssystem, där Ludvika kommun är avtalsberättigad. Fyra leverantörer 
finns med i ramavtalet. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning och i 
samband med det ställs de behov och krav kommunen har på tjänsten. SKR 
redogör för att tjänsten ska tillhandahålla följande applikationer: 

 Kundapplikation (E-tjänst) 

 E-tjänst för lokalpersonal, boknings- och bidragshandläggare 

 Betaltjänst (E-tjänst) 

 Öppna standardiserade API för bokning inklusive schemaläggning 
(matchbokning), betalning, bidragsansökan, bidragsredovisning och 
återkoppling från ekonomi- och inpasseringssystem 

Utöver detta framgår det att tjänsten ska kunna integreras med 

 Beställarens webbplats 

 Onlinebetalning 

 Ekonomisystem 

 Beslutsstöd 

 E-identifiering 

 Inpasseringssystem 

 Digitala kanaler för kommunikation 
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Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att bygga en egen e-tjänst i kommunens e-
tjänsteplattform. Utifrån uppgifter av e-tjänstesamordnare på IT-center finns 
det inte något motsvarande system i e-tjänstekatalogen, varmed kommunen – 
om man väljer att bygga en e-tjänst – skulle behöva utveckla den från början. 
För en avancerad e-tjänst räknar IT-center att minst 100 teknikertimmar 
behövs. I det fall att man ska utveckla såväl föreningsregister som bidrags- och 
bokningsdelarna själv rör det sig om många avancerade delar. 
Kommunstyrelsens förvaltning har svårt att se att det skulle vara förmånligare 
att ensam utveckla en egen e-tjänst jämfört med att använda något system som 
flera andra kommuner även använder.   

7.1 Behov utveckla bokningsdelen 
I samband med att kommunstyrelsens förvaltning lett arbetet för att utreda 
möjligheten att införa ”En väg in” för föreningar har det framkommit att det 
finns behov av att utveckla bokningsdelen. Behovet har lyfts från kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområden Fritid och idrott samt 
Teknik och projekt. Fritid och idrottssidan har uttryckt en önskan om ett 
bokningssystem som möjliggör för invånare att betala bokad lokal i samband 
med bokningen och möjligheten till en koppling med passersystemet samt 
styrning av belysning, larm, värme och ventilation (för att spara energi). Från 
teknik och projekts sida vill man gärna ha ett bokningssystem som har en 
koppling mot kommunens AD samt en koppling till Transportstyrelsens 
fordonsregister. Detta för att slippa registrera bilarna, deras 
registreringsnummer etcetera manuellt. Det finns ett behov, kopplat till 
bildandet av fordonsorganisationen, att få in alla bilar i ett bokningssystem. Idag 
ligger en del bilbokningar i outlook-kalendern.  

Vidare har frågan om bokningsdelen kan innehålla ännu mer än lokaler och 
bilar uppstått, och frågan bör utredas inför en eventuell upphandling av en ny 
e-tjänst. Likaså bör man utreda hela koncernens behov samt kontrollera om 
även Västerbergslagens utbildningsförbund har behov av bokningsdelen för de 
lokaler de har samt för till exempel bokning av instrument via Kulturskolan. 
Huruvida flera juridiska enheter kan samsas kring ett och samma system bör 
givetvis även det utredas, ifall behoven finns, eftersom respektive verksamhet 
ska stå för sina egna kostnader. Även frågan om en förening kan nyttja 
bokningsdelen kan behöva aktualiseras, ifall de skulle vilja administrera 
bokningar via systemet. 

8 Slutsatser och rekommendationer 
Redan idag är det möjligt att ansöka om olika föreningsbidrag via boknings- 
och bidragssystemet FRI5, dock behöver föreningen veta vilket bidrag den ska 
ansöka om. Av kulturföreningarna söker nästan alla föreningar om bidrag via 
FRI5 – detta som ett resultat av utbildnings- och informationsinsatser. Även 
fritids- och idrottsföreningarna har fått utbildning och information, men de har 
fått information om att antingen söka via FRI5 eller formulär, till skillnad från 
kulturföreningarna som styrts mot FRI5. Det visar att det är görligt att styra om 
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föreningarna till en digital ansökan, men utbildnings och informationsinsatser 
behövs. Varken kommunstyrelsens förvaltning eller vård- och 
omsorgsförvaltningen har möjliggjort ansökan via FRI5, vilket kan bero på att 
något samlat grepp kring föreningsbidragen inte tagits och därtill räcker inte 
nuvarande antal licenser till för fler administratörer. Det avtal Ludvika kommun 
har med Idavall Data AB, som levererar FRI5, möjliggör inte utökade licenser 
eller inköp av ytterligare produktdelar för att utveckla systemet.  

Sammantaget ställer sig arbetsgruppen, som träffats några gånger under 
utredningens gång, positivt till ett enhetligare ansökningsförfarande utifrån 
tankesättet om ”En väg in”. Fördelarna är många och arbetsgruppen har även 
identifierat en del önskemål på en e-tjänst, som skulle underlätta 
administrationen och även möjliggöra tydligare information om ärendet till 
föreningarna under ärendets gång. Vad de boknings- och bidragslösningarna, 
som finns med i SKR:s ramavtal möjliggör har kommunstyrelsens förvaltning 
inte gått till botten med i detta skede. Inte heller vad en egen e-tjänst, inom 
ramen för e-tjänsteplattformen, skulle kunna täcka upp och vad utvecklingen av 
den skulle kosta. Detta eftersom det visat sig att kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen lyft ett behov av att utveckla bokningsdelen, 
och bidrag- och bokningsdelarna är sammankopplade såväl i dagen system, som 
i de system de fyra leverantörerna i SKR:s ramavtal erbjuder. 
Kommunstyrelsens förvaltning ser ingen anledning till att separera dessa delar 
och frågeställningar. 

Utifrån resonemanget ovan blir den del av detta uppdrag, som handlade om att 
ta fram de ekonomiska konsekvenserna, inte görlig i detta skede. Istället föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsen ger kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att leda ett kommunövergripande 
projekt för att kartlägga behoven, genomföra upphandling eller utveckling av 
egen e-tjänst samt införa den nya tjänsten och ansvara för utbildning av såväl 
föreningar i bidragsdelen som föreningar, invånare och anställda kopplat till 
bokningsdelen. I uppdraget ingår även att revidera befintliga styrdokument på 
bidragsområdet och förslagsvis ta fram ett styrdokument där samtliga nämnders 
bidragsriktlinjer ingår, men med gemensamma riktlinjer för 
ansökningsförfarande och uppföljning så långt det går. Även de övergripande 
riktlinjerna behöver ses över. De är inte reviderade sedan fullmäktige antog dem 
år 2015. De övergripande riktlinjerna föreslås ingå i de gemensamma riktlinjerna 
för föreningsbidrag, så samtliga nuvarande styrdokument ersätts av ett 
styrdokument.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden ska sträva efter att ha genomfört projektet senast 
den 31 december 2023. Det blir på nämnden att äska medel för eventuella 
införandekostnader och ökade driftskostnader i samband med budgetprocessen 
för år 2023. Det vore eftersträvansvärt att den nya e-tjänsten kunde nyttjas för 
bidragsansökningar redan år 2023. Efter att projektet är klart föreslår 
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kommunstyrelsen att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får ta del av en 
slutrapport.  

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Månadsrapport kommunstyrelsen augusti 2021 

Personalfrågor 
- Ersättningsrekrytering av HR generalist efter Maria Fältskog påbörjad 
- Ersättningsrekrytering av IT-kundansvarig efter Robin S Wärnevall 

påbörjad 

Viktiga verksamhetshändelser 

Projekt 

- 

Ludvikamodellen 

- 

Näringslivsenheten 

 BID projektet i Grängesberg går framåt med stora kliv. Ett 
samverkansprojekt, medfinansierat från Region Dalarna och Tillväxtverket. 
Modellen syftar till en samverkan mellan olika parter, i det här fallet 
kommun, företagare och ideell sektor, för att lyfta Grängesbergs centrum 
och Västra. Samarkands vd Lars Lindblom håller föredömligt i trådarna. 
Samarbetet skapar förutsättningar för en kontinuerlig utvecklingsprocess 
för Grängesberg. 

 Mötesplats Fredriksberg – servicepunkt fortskrider. Lokal är preliminärt 
klar och praktiska/tekniska frågor reds ut. Målet är att öppna två dagar/v i 
sent september om smittläget tillåter. 

 Fortsatt turbulens i Sunnansjö med individer som skapar oro och små brott 
hos den kommersiella näringen. Företagarna har kämpat i två år utan att få 
någon lösning. En tanke är att uppmuntra Dalatrafik att temporärt flytta 
hållplatsen till trafikplatsen längs rv 245 i Sunnansjö.  

Kanslienheten 

 Demokrativeckan!  
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Vi kan konstatera att utifrån de förutsättningarna vi hade, och med den 
extremt korta tiden så anser vi att vi lyckades ganska bra. Detta med 
anledning av att vissa medarbetare fick prioritera om sina arbetsuppgifter 
och snabbt dra i redan upparbetade kontakttrådar.  
Vi hade spridning på livesändningarna från 11-20 som såg live, till över 60 
som såg i efterhand. En föreläsning kunde vi inte läsa ut statistiken på. Vår 
film till unga som vi spred på Facebook hade 750 visningar, medan 
visningar på Linked in till paneldebatten hade 1500 sidvisningar och 50 gilla. 
Så under förutsättningarna ok.  
Vi ställer oss positiva till liknande arrangemang i framtiden men lite bättre 
framförhållning.  

Utveckling och kommunikation  

- 

Säkerhetsenheten 

- Uppföljning av status i Fredriksberg, Grängesberg, Blötberget med mera. 
- Översyn stängsling av gruvhål i kommunen i samverkan med polis. 

Verksamhetsområde ekonomi 

- 

Verksamhetsområde HR 

 Samverkansavtalet är nu utskickat till de fackliga organisationerna för 
påskrift och obligatorisk utbildning för alla tillsvidare anställda är planerad i 
höst.  

 Löneöversynen 2022 är påbörjad och första PM;et om information är nu 
utskickat. Ny sida på Insidan är klar och all information kommer att finnas 
där.  

 Arbetet med strukturplansåtgärderna ”Arbetssätt för att minska 
sjukfrånvaron”, ”Säkerställa kompetensförsörjning genom 
vikarieförsörjning” och ”Förstärkt ledarskap genom värdegrund och 
attraktiv arbetsgivare” tar mycket tid men har också kommit långt redan. 

Verksamhetsområde arbetsmarknad- och integration 

 Länsstyrelsen har beviljat c:a 750 tkr projektmedel för ett projekt för 
integrationsprojektet föreningsinsatser för social etablering. Start september 
2021. 

 Vi har haft MBL 19 angående lokaloptimering för AMI studier, Integration 
och Rehabteamet. 

 Under sommarens tre feriearbetsperioder räknar vi med att 248 ungdomar 
har haft feriearbete via kommunal samt statlig finansiering.  
Fördelning: 115 i kommunen (solstrålar, kommunutvecklare, fritidsgårdar, 
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gata/park, café/kiosk mm), 16 på VBU ( KAA och Kulturskolan) och 117 
på olika föreningar. 

IT-center 

 Arbete med nämndplan/riktlinjer och inriktningsmål 

 Planering för höstens åtgärder kopplat till vårens incidenter inom IT-
infrastruktur  

 Planering och förberedelse inför skolstart, vilket innebär installation av ca 
2500 datorer för Servicenämndens verksamhetsområde. 

 Återställning av nätverksfunktionalitet efter sommarens åskoväder  

Upphandlingscenter 

 Vi har under året genomfört organisationsöversyn samt internrekrytering av 
fyra nya befattningar/roller. Vi har ”tagit i hand” med kandidaterna och blir 
klara efter semestern. Ny organisation träder i kraft 1 oktober. 

 I år har vi ett särskilt fokus på regional tillväxt och framför allt tidig dialog i 
våra upphandlingar. Resultatet efter första halvåret är positivt med flera 
genomförda dialoger. Nytt för i år är även ett etablerat samarbete med 
kommunernas näringslivsenheter i tidig dialog. Även detta samarbete 
fungerar väl.  

Viktiga händelser inför nästa period 

Kommunchefens stab 

- 

Projekt 

- 

Ludvikamodellen 

- 

Näringslivsenheten 

 Etableringsarbete fortgår 
 Planering för fysiska företagsträffar senare under hösten 
 Se över besöksnäringssamarbete med Smedjebacken 

Kanslienheten 

- 

Utveckling och kommunikation  

- 

Säkerhetsenheten 

- 
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Verksamhetsområde ekonomi 

- 

Verksamhetsområde HR 

 Utbildningar i samverkansavtalet och systematiskt arbetsmiljöarbete för alla 
anställda påbörjas.  

Verksamhetsområde arbetsmarknad och integration 

 MBL 11 angående lokaloptimering. 
 Poddprojektet avslutas. 

IT-center 

 Fokus på skolstart och semesterslut. Kommande period är IT-centers mest 
intensiva period på året.  

 Fortsatt planering för åtgärder kopplat till vårens incidenter inom IT-
infrastruktur  

Upphandlingscenter 

- 

Övrigt, händelser av betydelse eller annan information 
- 

Väsentliga avvikelser mot mål/budget  
- 

Röd flagga 
- 

 
Barbro Nystedt Forsberg  Susan Ludvigsson 
Tf Kommundirektör  Tf Biträdande kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 75  Dnr 2020/452 

 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg (SD) har inkommit med en motion, daterad den 16 december 
2020, gällande att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden och Västerberglagens utbildningsförbund. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra bra 
rekryteringar, där språkkunskap ingår som en av bedömningsgrunderna. 

Social- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen då man anser att förslaget är tillgodosett via förutsättningar och 
insatser. 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) belyser att de uppfyller de 
språkkrav som ställs i relation till utbildningens nivå.  

Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen 
avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 juni 2021.  
2. Motion daterad 21 juni 2021. 
3. Beslut vård- och omsorgsnämnden daterat 31 maj 2021 § 57. 
4. Beslut social- och utbildningsnämnden daterat 26 maj 2021 § 69. 
5. Beslut Västerbergslagens utbildningsförbund daterat 18 februari 2021 § 11. 

Behandling 
Roland Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer Roland Johanssons yrkande mot förvaltningens förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2021-05-18 
Diarienummer 

KS 2020/452  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Anette Patten, 0240-864 20 
anette.patten@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om införande av språkkrav i svenska 
för anställning inom omsorgen 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Fredrik Trygg (SD) har inkommit med en motion, daterad den 16 december 
2020, gällande att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden och Västerberglagens utbildningsförbund. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra bra 
rekryteringar, där språkkunskap ingår som en av bedömningsgrunderna. 

Social- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen då man anser att förslaget är tillgodosett via förutsättningar och 
insatser. 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) belyser att de uppfyller de 
språkkrav som ställs i relation till utbildningens nivå.  

Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen 
avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg (SD) har inkommit med en motion, daterad den 16 december 
2020, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 

Fredrik Trygg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

- Att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 
tillsammans med social- och utbildningsförvaltningen och 
Västerbergslagens utbildningsförbund för att genomföra ett obligatoriskt 
språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen 

- Att ge vård- och omsorgsförvaltningen, social- och utbildningsförvaltningen 
och Västerbergslagens utbildningsförbund i uppdrag att ta fram en plan för 
att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns. 
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Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden och Västerberglagens utbildningsförbund. 

Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 17 maj 2021 yttrat sig i 
ärendet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer det som tidskrävande, kostsamt och 
omständligt att fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga 
rekryteringar till omsorgen. Det bedöms dessutom ha osäker effekt eftersom 
det finns olika sätt att bedöma språkkunskaper. Dessa rekommendationer finns 
redan framtagna av Socialstyrelsen. Det pågår ett nationellt arbete för att stärka 
kompetensen inom vård och omsorg. Ludvika kommun har tack vare 
kompetenskravet en hög andel utbildade undersköterskor. För att klara 
utbildning till undersköterska förutsätts goda kunskaper i svenska. 
Förvaltningen jobbar vidare med att utveckla en utbildning i ”yrkessvenska” för 
timvikarier. Förvaltningen vill även utreda behovet av språkombud ute i 
verksamheterna för att stärka kommunikationen. Nuvarande rekryterings-
process bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar, där språkkunskap 
som en av bedömningsgrunderna ingår. Förvaltningen anser i övrigt att det är 
viktigt att ha mångkulturellt anställda medarbetare eftersom det kan finnas 
behov av kunskap i andra språk än svenska för att kunna bemöta äldre med 
ursprung från andra länder. 

Social- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 12 maj 2021 yttrat sig i 
ärendet. Social- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen då man anser att förslaget är tillgodosett via förutsättningar och 
insatser. 

För de flesta tjänster inom social- och utbildningsnämndens verksamhet krävs 
akademisk examen i Sverige. En sådan utbildning är svår att klara av om man 
inte har goda språkkunskaper i det svenska språket. För alla anställningar görs 
noggranna intervjuer för att kartlägga kompetens och kvalifikationer. Om 
personen har utländsk bakgrund är kvalifikationerna en godkänd 
språkutbildning SFI A-D i svenska. Vid anställning i förvaltningens vikariepool 
anställs personen på visstidsanställning. Dessa anställningar följs upp av 
ansvarig chef och om det framkommer att kunskaper i svenska språket är 
bristfälliga, avslutas visstidsanställningen med rekommendation att utbilda sig 
ytterligare i svenska språket. 

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) har 18 februari 2021 yttrat sig 
generellt i ärendet. VBU belyser att de uppfyller de språkkrav som ställs i 
relation till utbildningens nivå. Det vore olyckligt om arbetsgivarnas krav för 
anställning skiljer sig från utbildningens krav på grundläggande behörighet.  

Med anledning av remissinstansernas yttranden ser inte kommunstyrelsens 
förvaltning något skäl till avvikande uppfattning. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör  

Anette Patten 
HR-Generalist 

Bilagor 
1. Motion daterad 21 juni 2021. 
2. Beslut vård- och omsorgsnämnden daterat 31 maj 2021 § 57. 
3. Beslut social- och utbildningsnämnden daterat 26 maj 2021 § 69. 
4. Beslut Västerbergslagens utbildningsförbund daterat 18 februari 2021 § 11. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten
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Västerbergslagens utbildningsförbund     Ludvika 2021-01-19 

Vuxenutbildningen 

 

 

 

Yttrande  över Motion [2020/452]- Inför språkkrav i svenska för 

anställning inom omsorgen 
 

Vuxenutbildningen inom Västerbergslagens utbildningsförbund bedriver i dag Vård- och 

omsorgsutbildning. Det är en utbildning på gymnasial nivå på 1500 poäng som leder till en 

yrkestitel som undersköterska. Behörighetskrav för utbildningen är svenska på grundläggande 

nivå vilket innebär åk 9-nivå. Utbildningen i sig innebär ämnesspråk på gymnasial nivå. 

 

VBU uppfyller de språkkrav som ställs i relation till utbildningens nivå. Det vore olyckligt om 

arbetsgivarnas krav för anställning skiljer sig från utbildningens krav på grundläggande 

behörighet 

 

 

Karin Pihlström    Göran Törnqvist 

Rektor vuxenutbildningen  Rektor vård- och omsorgsutbildningen 
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2021-05-26 
 
  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 69  Dnr 2021/29 – 10  

 

Yttrande över motion Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen då man anser att förslaget är tillgodosett 
via förutsättningar och insatser. 

Fredrik Trygg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige, daterad 
2020-12-16, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 
Motionären framför att specifika språkkrav bör införas vid rekrytering av 
personal med utländsk bakgrund. Kontroll av språkkunskaperna kan ske genom 
att införa ett obligatoriskt språktest.  

Motionen föreslår: 
Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 
Social- och utbildningsförvaltningen och VBU för att genomföra ett obligatoriskt språktest 
med språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen. 

Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen, Social- och utbildningsförvaltningen och VBU i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns. 

För de flesta tjänster inom social- och utbildningsnämndens verksamhet krävs 
akademisk examen i Sverige inom pedagogik, socialt arbete eller annan adekvat 
efterfrågad utbildning. En sådan utbildning klarar man inte av om man inte har 
goda språkkunskaper i det svenska språket. 

För alla anställningar görs noggranna intervjuer för att kartlägga kompetens och 
kvalifikationer. Är det en person med utländsk bakgrund som ganska nyligen 
anlänt till Sverige är numera en av kvalifikationerna att ha en godkänd 
genomgången språkutbildning SFI kurserna A-D, i svenska.   

Vid anställning i nämndens vikariepool anställs personen på visstidsanställning.  
Anställningarna följs upp tillsammans med ansvarig chef och skulle det då 
framkomma att t ex att kunskaperna i det svenska språket är bristfälliga avslutas 
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visstidsanställningen med rekommendation att utbilda sig mer i språket, t ex via  
Komvux-utbildning eller en praktikplats. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då man anser 
att förslaget är tillgodosett via förutsättningar och insatser. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 12 maj 2021, § 45. 

2. Tjänsteskrivelse/yttrande daterat den 6 maj 2021. 

3. Motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen 
daterad den 16 december 2020. 

Behandling 
Fredrik Trygg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Yngve Thorné (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer Fredrik Tryggs yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Akten
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Sida 
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Datum 
2021-05-06 

Diarienummer 
SUN  2021/29 – 10   

Kansli 
Barbro Nystedt Forsberg,  
barbro.nystedt@ludvika.se 

Ert datum 
 

Er referens 
 

 
Kopia till 
 

Social- och utbildningsnämnden 

 

Yttrande över motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen då man anser att förslaget är tillgodosett 
via förutsättningar och insatser. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige, daterad 
2020-12-16, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 
Motionären framför att specifika språkkrav bör införas vid rekrytering av 
personal med utländsk bakgrund. Kontroll av språkkunskaperna kan ske genom 
att införa ett obligatoriskt språktest.  

Motionen föreslår: 

Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 
Social- och utbildningsförvaltningen och VBU för att genomföra ett obligatoriskt språktest 
med språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen. 

Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen, Social- och utbildningsförvaltningen och VBU i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns. 

För de flesta tjänster inom Social- och utbildningsnämndens verksamhet krävs 
akademisk examen i Sverige inom pedagogik, socialt arbete eller annan adekvat 
efterfrågad utbildning. En sådan utbildning klarar man inte av om man inte har 
goda språkkunskaper i det svenska språket. 

För alla anställningar görs noggranna intervjuer för att kartlägga kompetens och 
kvalifikationer. Är det en person med utländsk bakgrund som ganska nyligen 
anlänt till Sverige är numera en av kvalifikationerna att ha en godkänd 
genomgången språkutbildning SFI kurserna A-D, i svenska.   

Vid anställning i nämndens vikariepool anställs personen på visstidsanställning.  
Anställningarna följs upp tillsammans med ansvarig chef och skulle det då 
framkomma att t ex att kunskaperna i det svenska språket är bristfälliga avslutas 
visstidsanställningen med rekommendation att utbilda sig mer i språket, t ex via  
Komvux-utbildning eller en praktikplats. 
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Barbro Nystedt Forsberg 
Förvaltningschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2021-05-31 
 
  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 57  Dnr 2021/20 

 

Yttrande - Motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen  

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna tjänsteskrivelsen, daterad 
29 april 2021, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion, daterad den 
16 december 2020, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta   

- att ge i vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 
tillsammans med social- och utbildningsförvaltningen och 
Västerbergslagens utbildningsförbund för att genomföra en obligatorisk 
språkkurs med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen 

- att ge vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 
utbildningsförvaltningen och Västerbergslagens utbildningsförbund i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns. 

Senast datum för yttrande är 15 april 2021 med begärd förlängd svarstid till 1 
juni 2021 

Beslutsunderlag 
1. § 44 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 maj 2021 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
motionen. 
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Åsa Bergkvist(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på 
motionen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Enhetschef, bemanningsenheten 
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen  

Ert datum 
2021-01-14 

Er referens 
2020/452  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Yttrande - motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen  

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna tjänsteskrivelsen, daterad 
29 april 2021, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion, daterad den 
16 december 2020, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta   

- att ge i vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 
tillsammans med social- och utbildningsförvaltningen och 
Västerbergslagens utbildningsförbund för att genomföra en obligatorisk 
språkkurs med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid 
nyanställning i äldreomsorgen 

- att ge vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 
utbildningsförvaltningen och Västerbergslagens utbildningsförbund i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
omsorgspersonal om behov finns. 

Senast datum för yttrande är 15 april 2021 med begärd förlängd svarstid till 1 
juni 2021 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna föreslår, i motion daterad 16 december 
2020, kommunfullmäktige att besluta   

- att ge i vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan 
tillsammans med social- och utbildningsförvaltningen och VBU för att 
genomföra en obligatorisk språkkurs med språkkrav enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen 
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- att ge vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 
utbildningsförvaltningen och VBU i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns. 

Förvaltningens synpunkter 

Lämplighet och vikten av att behärska svenska språket 
Att kunna bra svenska för att göra sig förstådd och förstå de äldres behov och 
önskemål är en grundläggande del av arbetet. Det handlar om att garantera 
patientsäkerheten, öka tryggheten och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. 

Kraven på exempelvis undersköterskor har ökat vad gäller dokumentation och 
säkerhetsföreskrifter. Coronapandemin har dessutom satt ljuset på hur viktigt 
det är att man förstår myndigheternas rekommendationer om hygienrutiner 

Men det är långt ifrån den som pratar bäst svenska som är bäst i 
omvårdnadsarbetet med våra äldre. Förvaltningen rekryterar efter lämplighet 
för uppdraget liksom att ansvara för att säkerställa den sökandes kompetens, 
även när det gäller kunskaper i det svenska språket.  

Kompetenskrav för anställning som undersköterska 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom vård och omsorgsförvaltningen 
med koppling till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har 
utbildning motsvarande undersköterska. För att genomföra denna utbildning 
krävs kunskaper i det svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 
Nämnden beslutade § 113 den 4 december 2015 om kompetenskrav vid 
rekrytering av undersköterska. Kompetenskraven följer Socialstyrelsens 
allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personalen som arbetar inom 
vård-och omsorg (SOSFS 2011:12). 

Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer uppnår kunskaper 
och förmågor genom godkända kurser i vård och omsorgsprogrammet eller 
annan motsvarande utbildning. 

Regeringen vill att undersköterskor ska få sin yrkestitel reglerad och skyddad. 
En enhetlig och nationell fastställd kompetensnivå skapar ökad tillit i 
verksamheterna. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025, efter 
remissförfarande och beslut. De föreslagna övergångsbestämmelserna innebär 
att de personer som den 1 januari 2025 har en tillsvidareanställning med 
yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under 10 år. Därefter 
behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis om rätten att använda 
yrkestiteln. 

Kompetenskrav för timavlönade 
Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i 
vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Ludvika kommun 
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning 
utifrån ett både kort och långt perspektiv. Vi står idag i en 
kompetensförsörjningsutmaning där vi, för att klara den dagliga bemanningen, 
behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat till frånvaro. 
Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård- 
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och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det 
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. 
Introduktion av timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv där den arbetsplatsförlagda introduktionen 
genomförs. De kunskaper som krävs som utgångspunkt för att få komma in på 
intervju är att man läst SFI D eller har svenska på lägst grundskolenivå. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har också ett mycket nära samarbete med vår 
utbildningssamordnare VBU gällande vård- och omsorgsutbildningar 
exempelvis vård- och omsorgscollege och genom äldreomsorgslyftet. 

Bedömning av språklig förmåga inför anställning som vikarie i 
verksamheten 
I förvaltningens annonsering efter medarbetare framgår det att den sökande ska 
behärska det svenska språket i tal på ett sätt som gör att hen kan kommunicera 
med brukare, anhöriga och arbetskamrater samt i skrift dokumentera i 
verksamheten. 

Språktest 
Förvaltningens utgångspunkt för att bli anställd som vikarie är att den sökande 
ska vara lämplig för uppdraget och ha tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket. Den sökande kanske klarar ett speciellt språktest men kan inte göra sig 
förstådd i praktiken. Risken med att sätta ett krav på ett speciellt språktest är att 
det då kan anses tillräckligt. Det försvårar möjligheten att ställa krav på att 
förbättra sitt svenska språk innan anställning. 

Bedömning 
Rekryteraren gör alltid en första bedömning vid intervjun, om den sökande 
förstår och kan svara på frågor. Under intervjun får den sökande ett skriftligt 
”case” där hen får svara på hur man skulle agera i en eller flera 
omvårdnadssituationer. ”Caset” är i första hand för att värdera lämpligheten i 
yrket men blir även en bedömning i hur man förstår text/språket samt kan 
skriva på svenska. Den sökande får också göra ett test i läsförståelse även det på 
intervjun. Den sökande läser igenom en text och får svara på frågor där svaren 
finns i texten. Genom testet bedömer rekryteraren om den sökande har 
läsförståelse och hur hen tolkar texten. Den aktuella arbetsplatsen gör sedan en 
bedömning under introduktionstiden för lämpligheten i yrket, innan fortsatt 
anställning erbjuds. 

Medicindelegering 
För att få medicindelegering görs ett skriftligt test där medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och/eller sjuksköterska bedömer om medarbetaren uppfyller 
kraven. 

Språklyft 
För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Trots avslutad svenska 
för invandrare (Sfi )saknar många personer som arbetar inom äldreomsorgen 
tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Enbart sfi ger inte heller 
tillräckligt hög språknivå för utövandet av många yrken. Samtidigt är 
äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många utrikes födda, 
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inte minst kvinnor. Regeringen föreslog i höstas en riktad satsning för att 
förbättra yrkessvenska hos personal inom äldreomsorgen, till exempel 
vårdbiträden och undersköterskor, som saknar tillräckliga kunskaper i det 
svenska språket för det yrke de utövar. Stödet skulle kunna gå till såväl 
befintliga som nya insatser. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att kunna 
genomföra sådana utbildningsinsatser.  

Språkombud  
Ett språkombud är en medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det 
gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra 
hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan 
både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Att arbeta med 
språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett 
plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel 
arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta 
för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares 
kompetens tillvaratas. Förvaltningen planerar att utreda om behov finns av att 
införa och utbilda språkombud i verksamheten   

Förvaltningens synpunkter  
Språktest 
Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga 
rekryteringar till omsorgen, samt det administrativa arbetet som krävs för att 
genomföra detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt 
och omständligt med osäker effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika 
sätt att bedöma språkkunskaper. Kunskapsrekommendationer finns redan 
framtagna av Socialstyrelsen. I (SOSFS 2011:12) ges allmänna råd gällande 
grundläggande kunskaper hos personalen som arbetar inom vård-och omsorg 
dock inte krav på språktester. Vi vill också påtala som redan nämnt att det pågår 
ett nationellt arbete för att stärka kompetensen inom vård och omsorg. 
Regeringen vill på ett tydligare sätt reglera yrket som undersköterska i hela 
landet. Vård- och Omsorgsförvaltningen följer detta arbete noga och anser i 
och med detta att man tryggat medarbetarnas språkkunskaper. Till det ska det 
framhållas att Ludvika tack vare kompetenskravet har en hög andel utbildade 
undersköterskor redan idag, hela 89 % av de tillsvidareanställda medarbetarna i 
verksamheterna. För att klara utbildning till undersköterska förutsätter goda 
kunskaper i svenska språket. 

Vi ser ändå att det finns utvecklingsområden för timvikarier i ”yrkessvenska” 
där man får en utbildning i uttryck som är svåra att lära sig och kan orsaka 
språkförvirring. Detta vill vi från förvaltningen jobba vidare med. Vi vill även 
från förvaltningens sida utreda behovet av språkombud ute i verksamheterna 
för att stärka kommunikatonen. 

Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra bra 
rekryteringar, där språkkunskap ingår redan, som en av bedömningsgrunderna, i 
nuvarande rekryteringsprocess.  
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Förvaltningen anser i övrigt att det är viktigt att ha mångkulturellt anställda 
medarbetare eftersom det kan finnas behov av kunskap i andra språk än 
svenska för att kunna bemöta äldre med ursprung från andra länder.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Andreas Paulsén 
Enhetschef Bemanningsenheten 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Enhetschef för bemanningsenhet 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-07-27 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 

§ 76  Dnr 2019/211 

 

Svar på motion - införande av förbud mot tiggeri i 
vissa zoner i kommunen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Benny Rosengren (SD) föreslår i motion daterad 17 april 2019 att Ludvika 
kommun ska förbjuda tiggeri i vissa zoner i kommunen samt att följande text 
ska införas i de lokala ordningsföreskrifterna:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på följande områden: Coop Konsum Ludvika 
Gård, Systembolaget Ludvika, huvudentrén Gallerian Ludvika, entréer till affärslokaler i 
kvarteret Lodjuret Ludvika, Stora Coop Ludvika, Plantagen Ludvika, Lidl Ludvika, 
Willys Ludvika, ICA Kvantum Ludvika, Coop Konsum Grängesberg och ICA Gruvhallen 
Livs Grängesberg. 

Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2021.  
2. Motion daterad 17 april 2019. 

Behandling 
Roland Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer Roland Johanssons yrkande mot förvaltningens förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS 2019/211  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion- införande av förbud mot tiggeri i vissa 
zoner i kommunen 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Benny Rosengren (SD) föreslår i motion daterad 17 april 2019 att Ludvika 
kommun ska förbjuda tiggeri i vissa zoner i kommunen samt att följande text 
ska införas i de lokala ordningsföreskrifterna:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på följande områden: Coop Konsum Ludvika 
Gård, Systembolaget Ludvika, huvudentrén Gallerian Ludvika, entréer till affärslokaler i 
kvarteret Lodjuret Ludvika, Stora Coop Ludvika, Plantagen Ludvika, Lidl Ludvika, 
Willys Ludvika, ICA Kvantum Ludvika, Coop Konsum Grängesberg och ICA Gruvhallen 
Livs Grängesberg. 

Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att motionen ska avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Benny Rosengren (SD) föreslår i motion daterad 17 april 2019 att Ludvika 
kommun ska förbjuda tiggeri i vissa zoner i kommunen samt att följande text 
ska införas i de lokala ordningsföreskrifterna:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på följande områden: Coop Konsum Ludvika 
Gård, Systembolaget Ludvika, huvudentrén Gallerian Ludvika, entréer till affärslokaler i 
kvarteret Lodjuret Ludvika, Stora Coop Ludvika, Plantagen Ludvika, Lidl Ludvika, 
Willys Ludvika, ICA Kvantum Ludvika, Coop Konsum Grängesberg och ICA Gruvhallen 
Livs Grängesberg. 

Rättslig reglering 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen 
eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela 
ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).  
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I  3 kap. 12 § ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifter inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars föra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Av 3 kap. 13 § framgår att om kommunen beslut att anta, 
ändra eller upphäva sådana föreskrifter som avses i 8 § omedelbart ska anmälas 
till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot 
lagen.  

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december 2018 dom (mål nr 
2149-18) i mål angående förutsättningarna för en kommun att få reglera lokala 
förbud mot passiv pengainsamling genom lokala ordningsföreskrifter. Där 
konstateras det att pengainsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse 
som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Prövningen ska omfatta en 
bedömning om den alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt 
tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet 
samt om förslaget har en tillräckligt tydlig utformning avseende hur den passiva 
insamlingen av pengar kan särskiljas från annan insamling av pengar – 
”insamling av pengar i bössor eller liknande” för vilken Ludvika kommun har 
föreskrivit tillståndsplikt. 

Sammanfattningsvis anses kommunen ha möjlighet att reglera sådan insamling 
av pengar som betecknas som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Förlaget på förbund är geografiskt begränsat och 
kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskärningar i den enskildes frihet. Vidare är förslaget av 
sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Slutsatsen är att därmed att 
förslaget inte kan anses strida mot ordningslagen.  

Kommunstyrelsens förvaltning kan trots ovanstående genomgång konstatera 
efter avstämning med polismyndigheten och säkerhetschef att tillgängliga 
resurser behöver koncentreras till andra problemområden. Det finns 
utmaningar bland annat vid resecentrum. Det har inte heller framkommit att 
det finns några omfattande problem vid de föreslagna platserna. Dessa 
ställningstaganden anser förvaltningen ska väga tungt i bedömningen om det 
som motionären förslår ska beviljas.  

Kommunstyrelsens förvaltning samlade bedömning är att motionen ska avslås. 

 
Laila Dufström 
Biträdande kommundirektör 

Jessica Hedlund 
Kanslienheten 

 
Bilagor 
Motion daterad 17 april 2019 
 
Beslut skickas till 
Akten 
motionären  
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Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 
a) KS 2021/250 - 10 

Utveckling i Dalarna holding AB årsstämma 28 juni 2021 

b) KS 2020/401 – 10 
Wessman Vatten & Återvinning, Styrelsemöte 2021-06-21. 

Övrigt 
c) KS 2021/248–00 

Synpunkter från kommunutvecklarna 2021. 

 

 

201



Muntlig information 

202


	Kallelse förstasida
	Val av justerande
	Val av justerande

	Anmälan av extra ärende
	Anmälan av extra ärenden

	Information om vattenledningen
	Muntlig information

	Avgift för utlämnande av allmän handling
	Beslut KSAU 2021-07-27
Avgift för utlämnande av allmän handling
	Antagande av taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa för avgift för kopia av allmän handling med mera
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Information om förändrad budgetram med anledning av ny fordonsorganisation
	Beslut KSAU 2021-07-27
Information om förändrad budgetram med ledning av ny fordonsorganisation
	Sida 1
	Sida 2

	Information om förändrad budgetram till följd av införandet av gemensam fordonsorganisation
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Fördelning av migrationsmedel och fastställande av fördelningsnyckel för år 2022
	Beslut KSAU 2021-07-27
Fördelning av migrationsmedel och fastställande av fördelningsnyckel för år 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Fördelning av migrationsmedel och fastställande av fördelningsnyckel för år 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om anstånd för framtagande av riktlinjer för kommunens arbete med barn och unga
	Beslut KSAU 2021-07-27
Övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga
	Begäran om anstånd för framtagande av riktlinjer för kommunens arbete med barn och unga
	Beslut KF 2020-06-01 Antagande av barn- och ungdomspolicy 
	Sida 1
	Sida 2


	Finskt förvaltningsområde organisation och verksamhet 2021
	Beslut KSAU 2021-07-27
Finskt förvaltningsområde organisation och verksamhet 2021
	Finskt förvaltningsområde organisation och verksamhet 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Förslag på ny taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun
	Beslut KSAU 2021-07-27
Förslag på ny taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag på ny taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Ändringsföreskrift moms Ludvika taxa sotning och brandskyddskontroll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Forbundsdirektion_2021-06-03, § 41
	Protokoll 3 juni 2021 RDM§, § 42
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Ludvika kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll enligt Lag om olyckor NUVARANDE 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Återrapport helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva alternativt bevara det resterande riksvägsreservatetar med att upphäva alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet.
	Beslut KSAU 2021-07-27
Återrapport helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet
	Återrapport helhetsanalys av för- och nackdelar med att upphäva alternativt bevara det resterande riksvägsreservatet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	KSU - Utredning av riksvägsreservatet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Bilaga 1 - Scenarioanalys riksvägsreservatet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69

	Bilaga 2 - Trafikanalys
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Återrapport av uppdrag att utreda ”En väg in för föreningar” 
	Beslut KSAU 2021-07-27
Återrapport av uppdrag att utreda ”En väg in för föreningar” 
	Sida 1
	Sida 2

	Återrapport av uppdrag att utreda ”En väg in för föreningar” 
	Sida 1
	Sida 2

	Utredning av "En väg in för föreningar" 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Verksamhetsinformation 
	Verksamhetsinformation ksf - augusti
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
	Beslut KSAU 2021-07-27
Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
	Sida 1
	Sida 2

	Svar på motion om införande av språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Yttrande VBU
	Sida 1
	Sida 2

	Yttrande SUN
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Yttrande VON
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

	Svar på motion - införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen
	Beslut KSAU 2021-07-27
Svar på motion - införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen
	Svar på motion- införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen
	Sida 1
	Sida 2

	Motion - införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av delegationsbeslut 
	Redovisning av delegationsbeslut augusti

	Redovisning av meddelanden 
	Redovisning av meddelanden augusti

	Ordförandeinformation
	Muntlig information


