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 Till Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter 

Till ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tid: Tisdag den 7 april 2020, kl. 13:15  

Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

 Ärenden Dnr 
 
1 Val av justerare  
2 Anmälan av extra ärenden  
3 Yttrande över ansökningar om medel från fonder 

för bygdeavgifter (bygdemedel) 
2020/73 

4 Redovisning av nämndernas och bolagens planer 
för intern kontroll 2020 

2020/57 

5 Kommunövergripande rapportering av 
målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, 
år 2020 

2020/56 

6 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 2020/154 
7 Fastställande av kommunstyrelsens budget 2021 2020/147 
8 Utträde ur Falun Borlänge Regionen 2020/126 
9 Beslut om  medverkan i Säker digital 

kommunikation (SDK) - Inera 
2019/583 

10 Samråd för detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 
med flera "Fastighetsöverföring" i Ludvika 

2020/136 

11 Samråd av ny detaljplan för del av Ludvika By 2:23 
med flera ”Aspvägen” i Ludvika kommun 

2020/130 

12 Svar på motion - Utöka platserna på äldreboenden 
- tvinga inte äldre till isolering i hemmen 

2018/477 

13 Svar på motion - Dan Andersson, både kultur. och 
marknadsvärde för Ludvika 

2019/244 
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Datum 
2020-04-07 
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Leif Pettersson 
ordförande 

Maria Östgren 
kommunsekreterare 
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Val av justerande
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Anmälan av extra ärenden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-10 
Diarienummer 

KS  2020/73-04  

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

  

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Yttrande över ansökan om medel från fonder för 
bygdeavgifter (bygdemedel) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra till Länsstyrelsen följande:  

 Föreningen Folkets hus i Grängesberg beviljas 20 000 kr i 
bygdemedel,  

 Föreningen Folkets hus i Fredriksberg beviljas 25 000 kr i 
bygdemedel,  

 Grangärdebygdens intresseförenings ansökan avslås.  
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Dalarnas Län har begärt Ludvika kommuns yttrande över 
ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. De två Folkets hus föreningarna, som 
föreslås få bidrag, väntas få en ökad hyresbeläggning till följd av beviljade 
medel. Grangärdebygdens intresseförenings ansökan om medel anses inte 
gynna allmänheten i samma utsträckning.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas Län har sänt över ansökningar om bidrag ur fonder för 
bygdeavgifter (Lisjöns vattenregleringsfond) till Ludvika kommun för yttrande. 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 23, får kommunstyrelsens 
arbetsutskott avge yttranden av ej principiell karaktär.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sänt ansökningarna till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för tjänstemannayttrande. Av 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande (bilaga 1) framkommer följande 
förslag till beslut inklusive motivering: 

Föreningen Folkets hus i Grängesberg 
Föreningen ansökte om 50 000 kr. Föreningen har redan tidigare fått beviljade 
medel genom Klimatklivet och åtgärden följer Ludvika kommuns miljöpolicy 
om att avyttra olja som uppvärmningskälla. Den föreslagna beviljade summan 
på 20 000 kr bidrar till att öka hyresbeläggningen av Folkets Park.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-10 

Diarienummer 
KS 2020/73-04 

Sida 

2(2) 

Föreningen Folkets hus i Fredriksberg 
Föreningen ansöker om 25 000 kr för en diskmaskin anpassad för storkök. 
Föreningen fungerar som en öppen lokal med evenemang, uthyrning och 
regelbunden biovisning för det lokala samhället. Den föreslagna beviljade 
summan på 25 000 kr bidrar till att öka hyresbeläggningen av Folkets Hus. 

Grangärdebygdens intresseförening 
Föreningen ansöker om 25 000 kr för målning av fasad, renovering av fönstren 
och renovering av ytskikt inomhus. Föreningen uppmuntras att söka igen 
kommande år. Projektet anses inte gynna allmänheten i samma utsträckning 
som de två ovanstående gör. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
yttrar sig till länsstyrelsen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
Förvaltningen föreslår att punkten direktjusteras, då Länsstyrelsen behöver få 
yttrandet senast den 12 april.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannayttrande daterat den 6 

mars 2020.  
2. Ansökningar:  

 Föreningen Folkets hus i Fredriksberg 
 Föreningen Folkets hus i Grängesberg 
 Grangärdebygdens intresseförening 

3. Sammanställning ansökningar bygdemedel 2020 Ludvika kommuns 
prioriteringar 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen inklusive bilaga 3. 
Landsbygdsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
Akten 
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YTTRANDE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-06 
Diarienummer 

SBN 2020/101  

Planering 
Lena Kansbod, 0240-860 76  
lena.kansbod@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Yttrande bygdemedel från Lisjöfonden 2020 
 

 Bifalla Grängesberg Folkets park med 20 000 kr 

 Bifalla Fredriksberg Folkets Hus med 25 000 kr 

 Avslå Grangärdebygdens Intresseförening 

Sammanfattning 
Lisjöfonden är en bygdefond, där verksamhetsutövaren (i detta fall 
kraftverksägaren) måste betala en bygdeavgift för att få använda vattnet. 
Länsstyrelsen förvaltar medlen och handlägger och beslutar om bidrag från 
dessa. Pengarna ska användas till investeringar som främjar näringslivet, service 
eller på annat sätt är till nytta för bygden. Avgörande är projektens allmännytta. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarna har i en skrivelse daterad 2020-02-06, dnr:208-1898-
2020 begärt att kommunen ska yttra sig över ansökningar ur den sk 
Lisjöfonden. Länsstyrelsen vill att kommunen prioriterar, med motivering, 
ansökningarna. 

Det finns 3 ansökningar att ta hänsyn till. Samtliga drivs av ideella föreningar. I 
år finns det 45 000 kr att fördela. 

Grängesbergs Folkets Hus ansöker om 50 000 kr för att byta ut en oljepanna till 
installation av fjärrvärme i Folkets Park. 

Fredriksbergs Folkets Hus söker 25 000 kr för en diskmaskin storkök. 

Grangärde Intresseförening söker 25 000 kr för målning av fasad, utbyte av 
rötskadade trädetaljer, invändigt ytskikt.   
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-06 

Diarienummer 
SBN 2020/101 

Sida 

2(2) 

Handläggarens synpunkter/motivering 

Föreningen Grängesbergs Folkets Hus har redan tidigare fått beviljade medel 
genom Klimatklivet och åtgärden följer Ludvika kommuns miljöpolicy om att 
avyttra olja som uppvärmningskälla. Den här summan (20 000 kr) bidrar till att 
öka hyresbeläggningen av Folkets Park.  

Fredriksberg Folkets Hus fungerar som en öppen lokal med evenemang, 
uthyrning och regelbunden bio visning för det lokala samhället. Den här 
summan (25 000 kr) bidrar till att öka hyresbeläggningen av Folkets Hus. 

Bystugan i Grangärde uppmuntras att söka igen kommande år. Projektet anses 
inte gynna allmänheten i samma utsträckning som de två ovanstående gör. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Johanna Ingre 
Planeringschef 

Lena Kansbod 
Landsbygdsutvecklare 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
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Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation

Ansökan om bygdemedel

Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

Kontaktuppgifter:
Åsgatan 38
Telefon: 010-225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
 

Ankomstnummer
1577644340347
Inskickat
2019-12-29 19:41:30

Blankettid: 1577644340347 Sida 1 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
19



Formulär
Ange Länsstyrelse

Uppgifter om den sökande

Sökande

Kontaktperson

Ange Länsstyrelse
Dalarnas län
Kommun där investeringen/projektet ska genomföras
Ludvika

Ansökan lämnas av en
Förening
Kommun

Föreningens eller kommunens namn
Föreningen Folkets Hus i Fredriksberg
Organisationsnummer
783800-0334
C/o namn
 
Postadress
Ludvikavägen 22
Postnummer
77010
Postort
Fredriksberg

Förnamn
Jan
Efternamn
Nygren
Telefonnummer
0706282380
E-post
janch.nygren@hotmail.se

Blankettid: 1577644340347 Sida 2 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
210



Uppgifter om föreningen

Uppgifter om investering/projektet

Ordförande
Jan Nygren
Telefonnummer
0706282380
Kassör
Helena Modin
Telefonnummer
0703789269
Revisor 1
 
Telefonnummer
 
Revisor 2
 
Telefonnummer
 

Ange rubrik (syfte)
Inköp av diskmaskin anpassad för storkök
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd
Så snart som möjligt. Folketshusföreningen i Fredriksberg tillhandahåller uthyrning av lokaler till större och mindre sällskap året om, vi ordnar
även arrangemang i egen regi och under vinterhalvåret har vi bioföreställningar en gång i veckan. Föreningen drivs av ideella krafter och de
ekonomiska utrymmena är knappa, genom vår verksamhet vill vi bidra till en demokratisk mötesplats och till en levande landsbygd. 

Föreningen är nu i ett stort behov av en ny mer miljövänlig snabbdiskande diskmaskin för storköksanvändning, den befintliga diskmaskinen är
gammal och i mycket dåligt skick. En verksamhet som Folkets hus behöver för sin uthyrning kunna erbjuda ändamålsenlig och lätthanterlig
diskmöjlighet inte minst vid större arrangemang.

Ett ekonomiskt bidrag till en diskmaskin skulle betyda mycket för verksamheten.
Ange eventuell fastighetsbeteckning
Fredriksberg 15:1

Blankettid: 1577644340347 Sida 3 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
311



Kostnader och Finansiering
Totala kostnader

Total finansiering

Dokument som bifogas ansökan

Byggnader
 
Kostnader
 
Maskiner
Diskmaskin för storkök
 
25 000
Inventarier
 
 
 
Andra kostnader
 
 
 
Ideellt arbete
 
 
 
Summa kostnader
25 000

Ansökan om bygdemedel
25 000
Bank
 
Egen insats
 
Medfinansiering
 
Ideellt arbete
 
Summa finansiering
25 000

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.
Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
Offerter vid större investeringar
Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
Annat dokument

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Ja

Blankettid: 1577644340347 Sida 4 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
412



Intygande
Intygande

Jag intygar att de uppgifter jag har gett i den här ansökan är riktiga och sanningsenliga

Datum (ååååmmdd)
20191229
Förnamn
Helena
Efternamn
Modin

Blankettid: 1577644340347 Sida 5 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
513



614



Anvisningar
Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den förening eller kommun du företräder samt dina egna kontaktuppgifter. I vissa län kan inte kommuner
vara sökande. Se information på din länsstyrelses hemsida.
Uppgifter om föreningen
Fyll i uppgifter om föreningens sammansättning
Uppgifter om investering/projektet
Rubriken ska vara en kort beskrivning av det du söker bidrag till, exempelvis ”Investering i luftvärmepump” eller
”Handikappanpassning av toalett” (max 40 tecken).
Om åtgärden berör en fastighet, till exempel upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckningen anges.
Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser. När det till exempel är fråga
om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Bilagor kan bifogas i formulärets steg
6.
Kostnader och Finansiering
Se särskild information om vad som gäller för ideellt arbete i det län där du söker bygdemedel. Summa kostnader och summa
finansiering ska vara lika. Uppgifterna ska även specificeras i bilaga ”Detaljerad kostnadsberäkning” som bifogas ansökan.
Dokument som bifogas ansökan
Bifoga ett protokoll som anger att föreningen beslutat att ansöka om bygdemedel och en kopia av protokollet som visar att du
är behörig firmatecknare för föreningen. Du kan också komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa
och handlägga ditt ärende. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel. För mer information se
din länsstyrelses hemsida.
När du bifogar dokument elektroniskt
- Ange först vilket dokument du bifogar
- Välj dokumenttyp
- Bläddra sedan fram aktuellt dokument
- Upprepa proceduren för nästa dokument
Mallar till bilagor kan hämtas på respektive länsstyrelses hemsida.
Intygande
Du som företräder föreningen eller kommunen måste intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och sanningsenliga.

Blankettid: 1577644340347 Sida 7 av 7 Datum: 2019-12-29 19:41:30
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Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation

Ansökan om bygdemedel

Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

Kontaktuppgifter:
Åsgatan 38
Telefon: 010-225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
 

Ankomstnummer
1577543361789
Inskickat
2019-12-28 16:35:53

Blankettid: 1577543361789 Sida 1 av 6 Datum: 2019-12-28 16:35:53
122



Formulär
Ange Länsstyrelse

Uppgifter om den sökande

Sökande

Kontaktperson

Ange Länsstyrelse
Dalarnas län
Kommun där investeringen/projektet ska genomföras
Ludvika

Ansökan lämnas av en
Förening
Kommun

Föreningens eller kommunens namn
Föreningen Folkets hus i Grängesberg upa Org.nr 78 28 00 03 67
Organisationsnummer
19560102-7104
C/o namn
Annelie Heijke
Postadress
Ortdrivarvägen 13
Postnummer
77240
Postort
Grängesberg

Förnamn
Marita
Efternamn
Densjö
Telefonnummer
070 225 52 89
E-post
marita.densjo@telia.com

Blankettid: 1577543361789 Sida 2 av 6 Datum: 2019-12-28 16:35:53
223



Uppgifter om föreningen

Uppgifter om investering/projektet

Kostnader och Finansiering
Totala kostnader

Ordförande
Kenneth Andersson
Telefonnummer
070 169 96 04
Kassör
Annelie Heijke
Telefonnummer
070 589 36 63
Revisor 1
Jan Larsson
Telefonnummer
073 424 96 14
Revisor 2
Lena Gustafsson
Telefonnummer
070 513 13 49

Ange rubrik (syfte)
Installation av f järrvärme. Se följebrev
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd
Se följebrev och offert
Ange eventuell fastighetsbeteckning
Ludvika Öraberget 1:32. Se följebrev

Byggnader
 
Kostnader
 
Maskiner
 
 
 
Inventarier
Se följebrev
 
 
Andra kostnader
Installation f järrvärme. Se offert
 
87 500
Ideellt arbete
Se följebrev
 
12 500
Summa kostnader
100 000

Blankettid: 1577543361789 Sida 3 av 6 Datum: 2019-12-28 16:35:53
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Total finansiering

Dokument som bifogas ansökan

Intygande

Ansökan om bygdemedel
50 000
Bank
 
Egen insats
 
Medfinansiering
50 000
Ideellt arbete
 
Summa finansiering
100 000

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.
Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
Offerter vid större investeringar
Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
Annat dokument

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Ja

Intygande
Jag intygar att de uppgifter jag har gett i den här ansökan är riktiga och sanningsenliga

Datum (ååååmmdd)
20191228
Förnamn
Marita
Efternamn
Densjö

Blankettid: 1577543361789 Sida 4 av 6 Datum: 2019-12-28 16:35:53
425



526



Anvisningar
Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den förening eller kommun du företräder samt dina egna kontaktuppgifter. I vissa län kan inte kommuner
vara sökande. Se information på din länsstyrelses hemsida.
Uppgifter om föreningen
Fyll i uppgifter om föreningens sammansättning
Uppgifter om investering/projektet
Rubriken ska vara en kort beskrivning av det du söker bidrag till, exempelvis ”Investering i luftvärmepump” eller
”Handikappanpassning av toalett” (max 40 tecken).
Om åtgärden berör en fastighet, till exempel upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckningen anges.
Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser. När det till exempel är fråga
om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Bilagor kan bifogas i formulärets steg
6.
Kostnader och Finansiering
Se särskild information om vad som gäller för ideellt arbete i det län där du söker bygdemedel. Summa kostnader och summa
finansiering ska vara lika. Uppgifterna ska även specificeras i bilaga ”Detaljerad kostnadsberäkning” som bifogas ansökan.
Dokument som bifogas ansökan
Bifoga ett protokoll som anger att föreningen beslutat att ansöka om bygdemedel och en kopia av protokollet som visar att du
är behörig firmatecknare för föreningen. Du kan också komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa
och handlägga ditt ärende. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel. För mer information se
din länsstyrelses hemsida.
När du bifogar dokument elektroniskt
- Ange först vilket dokument du bifogar
- Välj dokumenttyp
- Bläddra sedan fram aktuellt dokument
- Upprepa proceduren för nästa dokument
Mallar till bilagor kan hämtas på respektive länsstyrelses hemsida.
Intygande
Du som företräder föreningen eller kommunen måste intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och sanningsenliga.

Blankettid: 1577543361789 Sida 6 av 6 Datum: 2019-12-28 16:35:53
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Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa  Organisationsnummer 78 38 00 03 67 
(Folkets Park) 
 
Grängesbergs Folkets Park är en av Sveriges äldsta folkrörelseanlagda nöjesparker. Den 
började byggas 1918 och invigdes 1920. 
 
Föreningens visioner och syfte är att genom bidrag och ideellt arbete kunna genomföra 

uthyrningar och evenemang, att kunna underhålla byggnaderna och att kunna fortsätta med 

arbetskvällarna 1 gång per månad för prioriterade arbeten. 

 
Verksamhetsplan för 2019 01 01 – 2019 12 31 

Uthyrningar: 

26 - 28/4    30-årsfest (50 pers.):  ROTUNDAN 

20/5 - 5/6  Gamrocken: (31/5 – 1/6) HELA PARKEN 

Egna arrangemang: 

  6/1            Julfest: ROTUNDAN 

17/5            Trivseldag för ÄLDRE:  ROTUNDAN 

16 - 24/9    Grängesbergs marknad (21 – 22/9) HELA PARKEN 

Att ge möjlighet för ytterligare Uthyrningar och egna Evenemang. Eventuellt: Återträff, 

Oktoberfest och Julmarknad.                                                                         

 

 

Underhållsplan för 2019 01 01 – 2019 12 31                                                                       Kostnad                                                                        

(Underhållsarbetena kommer att ske både akut och på kort och lång sikt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Reparation scenvägg på Stora Scenen samt övrigt underhåll av Teatern (akut)              20 000                  

Reparation toaletter i källare (akut)                                                                                         20 000                                

Reparation av yttertak på Teatern samt snöräcken och stuprör                                                          

Nytt värmesystem i Rotundan                                                                                                  100 000  

Uppgradering av VVS, toaletter och kök                                                                                  100 000                                                                                                    

Utvändig målning av Teatern                                                                                                    100 000  

Utvändig målning av Rotundan                                                                                                  60 000                                                                                                  

Utvändig målning av den förhöjda delen av Sommarcaféet                                                 20 000                                                      

       

TOTALT                                                                                                                                          420 000 
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851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

Ärendenummer
551630/2018
Registreringsdatum
2018-10-30 07:52

1 (3)

ANNELIE HEIJKE
ORTDRIVAREVÄGEN 13
772 40 GRÄNGESBERG

Vi har registrerat följande ärende

Organisationsnummer: 783800-0367
Företagsnamn: Föreningen Folkets Hus i Grängesberg u.p.a.

Bolagsverket har registrerat detta ärende om                                    
- postadress                                                                    
- e-postadress                                                                  
- företrädare/firmateckning                                                     
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REGISTRERINGSBEVIS
EKONOMISK FÖRENING

Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet skapat

Nuvarande firmas registreringsdatum

Sida

783800-0367

1906-07-24

2018-10-30 07:52

1906-07-24

2 (3)

851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

Org.nummer: 783800-0367

Firma: Föreningen Folkets Hus i Grängesberg u.p.a.

Adress:
Ortdrivarevägen 13
772 40 GRÄNGESBERG

Säte: Dalarnas län, Ludvika kommun

Registreringslän: Dalarnas län

Anmärkning:

                                                                                
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
540812-7115 Andersson, Kenneth Åke, Borrarevägen 17, 772 40 GRÄNGESBERG         
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
431109-7242 Densjö, Aina Marita, Vårbroddsvägen 10, 741 42 KNIVSTA              
560102-7104 Heijke, Annelie Gertrud, Ortdrivarevägen 13,                        
            772 40 GRÄNGESBERG                                                  
620712-7181 Herrlin, Carina Susanne, Örabergsvägen 12 B lgh 1001,               
            772 31 GRÄNGESBERG                                                  
631010-8995 Johansson, Sven Mikael, Trädgårdsvägen 48,                          
            772 50 GRÄNGESBERG                                                  
510408-7266 Larsson, Inger Anita Marianne, Gudmundbergsvägen 11 B,              
            772 40 GRÄNGESBERG                                                  
501028-7158 Schött, Hans Anders, Röbacksvägen 41, 771 60 LUDVIKA                
851123-7102 Spjut, Emma Elisabeth, Skjutarevägen 15, 772 40 GRÄNGESBERG         
490228-7350 Svensson, Torbjörn Sigvard, Elvägen 8, 771 42 LUDVIKA               
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
800707-6253 Danielsson, Jimmy Johan Ernst, Grågåsvägen 6 lgh 1403,              
            771 52 LUDVIKA                                                      
470307-7174 Schollin, Lars Staffan, Skivbrytarevägen 5 A,                       
            772 40 GRÄNGESBERG                                                  
490126-7312 Svensson, Bengt Håkan, Bäcktäppvägen 3, 771 94 LUDVIKA              
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas var för sig av                                                   
       Andersson, Kenneth Åke                                                   
       Heijke, Annelie Gertrud                                                  
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter med högst 3 suppleanter.                   
                                                                                
STADGAR                                                                         
SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:             
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REGISTRERINGSBEVIS
EKONOMISK FÖRENING

Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet skapat

Nuvarande firmas registreringsdatum

Sida

783800-0367

1906-07-24

2018-10-30 07:52

1906-07-24

3 (3)

851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

1950-07-01, 0000-00-00                                                          
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska                  
intressen genom att medelst köp av fastigheter eller byggande                   
av hus mot betalning tillhandahålla affärslokaler och bostäder,                 
att driva park-, och kafé- och biografrörelse samt att på skäliga               
villkor, opartiskt och i skälig omfattning tillhandahålla sam-                  
lingslokaler för föreningslivet inom Grängesberg.                               
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0101 - 1231                                                                     
                                                                                
TID FÖR STÄMMA                                                                  
Ordinarie stämma skall hållas före mars månads                                  
utgång.                                                                         
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kungörelse om sammanträde samt andra meddelanden bringas till                   
medlemmarnas kännedom genom anslag å därtill avsedd tavla vid                   
föreningens lokal samt å övriga anslagstavlor inom Grängesbergs                 
samhälle. Kungörelse om sammanträde skall ske minst åtta                        
dagar före sammanträdet.                                                        
                                                                                
E-POSTADRESS                                                                    
annelieheijke@gmail.com                                                         
                                                                                
****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****                        
                                                                                

1031



Utveckling med Bygdemedel 

Ansökan om bidrag för installation av fjärrvärme i Grängesbergs Folkets Park 

FÖLJEBREV 

 

Beskrivning av åtgärden: 

Installation av nytt värmesystem från olja till fjärrvärme har blivit akut då 

aggregatet till oljepannan, som värmt upp Rotundan och intilliggande 

Servering, är trasigt och alltför kostsamt för föreningen att reparera. Enbart  

2 x 2 st. luftvärmepumpar värmer nu upp lokalerna. Styrelsebeslut har tagits att 

fjärrvärme ska installeras. (Underhållsplan för 2019 bifogas). När ekonomisk 

möjlighet finns för detta kommer även en äldre oljepanna, som finns för 

uppvärmning av köket i serveringen och en mindre lägenhet där ovanför, att 

bytas ut. Det vill säga: ALL uppvärmning med olja skall ersättas med fjärrvärme. 

Uthyrningar och arrangemang av olika slag hålls i Rotundan och serveringen 

alla årstider och begränsning av dessa måste ibland ske på grund av kylan i 

lokalerna. Även föreningens styrelsemöten hålls året om i serveringen. 

Luftvärmepumparna skall finnas kvar för extra värme vintertid. 

Offert på installation av fjärrvärme finns från Västerbergsagens Energi AB, 

Ludvika på 87 500 kr. (Offert bifogas) Offertens giltighet har efter samtal med 

ansvarige Lars Wahlsten förlängts till halvårsskiftet 2020. I vår Underhållsplan 

för 2019 har kostnaden för installationen angetts till 100 000 kr. Resterande 

12 500 kr kommer att behövas för kompletterande inköp och bortmontering av 

oljeaggregat. 

 

Bidrag har sökts via ”Klimatklivet” (KKK-06129-2019) för installation av 

Fjärrvärme och vi fick för någon vecka sedan besked om att vi fått 

”Klimatinvesteringsstöd” på 50 000 kr samt vilka regler vi har att förhålla oss till 

för att få bidraget. Beskedet skickades via mejl från Emelie Eriksson på 

Naturvårdsverket (Emelie Eriksson@naturvardsverket.se) till vår kassör Annelie 

Heike. Jag hade i första skedet av handläggningen för bidraget kontakt med 

Annika Varghans, Länsstyrelsen, och i sista skedet mycket kontakt med Suzanne 

Gezelius, Naturvårdsverket. De har fått många kompletterande uppgifter 

beträffande ansökan t.ex. ”Effekter på miljön” respektive vår förenings 

ekonomi mm. 

1132



  

Jag har också haft kontakt med Michael Persson på Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Han är ansvarig på Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling. Han 

har gett klartecken om att möjlighet finns att söka ytterligare bidrag för 

installation av fjärrvärme fastän bidrag erhållits från ”Klimatklivet”. 

(KKK-06129-2019) 

 

Folkets Parkföreningen. 

Grängesbergs Folkets Park är en av Sveriges äldsta folkrörelseanlagda 

nöjesparker.  Den började byggas 1918 och invigdes 1920. Nästa år skall 

parkens 100-årsjubileum firas. (se också www.grangesparken.se)  

Folkets Parkområdet ägs av Ludvika kommun som en del av Ludvika Öraberget 

1:32. Marken ägs av Ludvika kommun och byggnaderna ägs av vår förening. 

Föreningens stadgar är under omskrivning och skall om möjligt godkännas vid 

Årsstämman i mars 2020. I samband därmed skall också förändring ske av 

Föreningens namn. Tills dess att det nya namnet är godkänt av Bolagsverket 

heter vi: Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa. 

Organisationsnummer 78 38 00 03 är och kommer att vara detsamma. 

Styrelsesammansättningen är förändrad sedan Årsmötet 2019. Den kommer 

troligen att ändras ytterligare i samband med Årsmötet 2020. Ansökan om nytt 

Registreringsbevis från Bolagsverket kommer därefter att ske. Firmatecknare 

kommer dock att vara desamma. 

 

Vår förenings ekonomiska marginaler är små för allt som behöver åtgärdas 

både på kort och lång sikt. Föreningens visioner och syfte är nu (liksom alla 

tidigare år i parkens historia) att genom bidrag och ideellt arbete kunna 

genomföra uthyrningar och arrangemang och hålla byggnaderna i så gott skick 

som möjligt. 

Bidrag söks kontinuerligt. Vi har under året fått drift- och investeringsbidrag 

från Ludvika kommun men våra nuvarande likvida medel räcker inte för 

installation av fjärrvärme. Kostnaderna för de underhållsarbeten som behöver 

göras akut eller på kort sikt uppgår till ca 420 000 kr enligt vår Underhållsplan 

2019.   
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Enligt uppgift av Ludvika kommuns ekonomiavdelning (Karin Persson/Monica 

Naucler) kommer enbart 3- 4 000 kr att ges som bidrag till Folkets Parks 

100-årsjubileum 2020. För att kunna uppmärksamma detta måste våra likvida 

medel användas  

 

 

Bifogas: 

Följebrev 

Verksamhets- och Underhållsplan 201 

Offert från VB-energi AB 

Registreringbevis 

Fullmakt från firmatecknare 

Årsmötesprotokoll 2018 sid. 1 och 2 

Verksamhetsberättelse 2018 

Dokument som styrker innehav av bankkonto 

  

Bilagorna bifogas om möjligt den digitala ansökan. (Annars via E-post eller per 

post). 

 

Knivsta den 26 december 2019 

Med vänlig hälsning 

Marita Densjö 

Sekreterare och kontaktperson i Folkets Parkstyrelsen i Grängesberg. (Om 

något är oklart eller behöver kompletteras hör av er till mig.) 

Tel. 070 225 52 89 E-post: marita.densjo@telia.com 
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Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa  Organisationsnummer 78 38 00 03 67 
(Folkets Park) 
 
Verksamhetsberättelse för tiden 2018 01 01 – 2018 12 31 

 
 
Föreningen äger:  

       
1. Tomten där Folkets Hus står: Ludvika Öraberget 57:1 (970 kvm) 
2. Parkeringsplatsen mellan Folkets Hus och Värdshuset Stopet: Ludvika Öraberget 43:1 (881 kvm)             
3. En smal remsa längs västra husväggen där elledningar grävdes ner: Ludvika Öraberget 23:2  
    (89 kvm) 

 
Folkets Parkområdet ägs av Ludvika kommun som en del av Ludvika Öraberget 1:32. Marken ägs 
av Ludvika Kommun och byggnaderna ägs av vår Folkets Husförening. 
 
Vid styrelsemötet 14 juni 2018 godkändes att styrelsens juridiska namn ändras till Föreningen 
Folkets Park i Grängesberg upa. Ändring är dock inte gjord hos Bolagsverket. Vid styrelsemötet 9 
oktober beslöt styrelsen att tills vidare avvakta med nytt juridiskt namn tills nya stadgar är 
upprättade. 
 
En vilja finns hos Folkets Parkstyrelsen att avyttra Folkets Hus. Ett brev till Spendrups Bryggeri AB, 
med förfrågan om intresse finns att förvärva fastigheten, har skrivits och skall delges dem i januari 
2019. 
 
 
Styrelseledamöter för tiden 2018 01 01 – 2018 03 18 
 
Vakant, ordförande 
Kerstin Söderlund, vice ordförande 
Monika Ferner, sekreterare 
Roger Bussman, kassör 
Jimmy Danielsson, ledamot 
Susanne Herrlin, ledamot 
Mikael Johansson, ledamot 
Inger Larsson, ledamot 
Emma Spjuth, ledamot 
 
Revisorer: 
Leif Eriksson 
Anita Karlqvist 
Vakant, ersättare 
 
Valberedning 
Kristina Abrahamsson 
Stig Johansson 
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Dåvarande styrelse hade ett ÖPPET MÖTE under tiden 2018 01 01 – 2018 03 18.  
Vid detta möte, 3 mars 2018, framgick det att vice ordförande, sekreterare och kassör skulle avgå 
inför kommande årsmöte 19 mars 2018. Valberedningens Stig Johansson informerade att han fått 
förslag på ny ordförande, sekreterare och kassör inför årsmötet och redogjorde för hur en ny 
styrelse skulle kunna se ut. Lennart Hedberg, som fanns med på mötet, tog på sig uppgiften att 
bilda en ny styrelse. 
 
Vid årsmötet den 19 mars 2018 valdes Lennart Hedberg till ny ordförande och Kenneth Andersson 
till vice ordförande. 
  
Inför styrelsemötet den 10 juli meddelade Lennart Hedberg att han med omedelbar verkan och av 
hälsoskäl avgår som ordförande. Vice ordförande Kenneth Andersson ersätter Lennart Hedberg 
och som vice ordförande godkändes och valdes Anders Schött. 
 
Inför styrelsemötet den 13 november 2018 hade Bolagsverket godkänt nuvarande styrelse med 
nio ledamöter och tre suppleanter. 
 
 
Nuvarande styrelseledamöter 
 
Kenneth Andersson, ordförande 
Anders Schött, vice ordförande 
Marita Densjö, sekreterare 
Annelie Heijke, kassör 
Emma Spjuth, informatör 
Susanne Herrlin, ledamot 
Mikael Johansson, ledamot 
Inger Larsson, ledamot 
Torbjörn Svensson, ledamot 
Jimmy Danielsson, suppleant 
Lars Schollin, suppleant 

Håkan Svensson, suppleant 

 

Revisorer 

Anita Karlqvist 

Jan Larsson 

Roger Bussman, ersättare 

 

Valberedning 

Monica Ferner 

Kerstin Söderlund 

 

Styrelsen har haft 9 st. protokollförda möten från 2018 03 19 – 2018 12 31. 
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Parkens Vänner 

Under april 2018 tog styrelsen beslut om att starta en vänförening. Vid styrelsemötet den 8 maj 

2018 hade fler än 240 personer betalat en medlemsavgift på 100 kr för år 2018. 

Personal 

Elsie Kirjonen har varit lönebidragsanställd 50 % under verksamhetsåret. 

 

Evenemang 

Barnens julfest: 

Den traditionella julfesten ägde rum på trettondagen med dans kring granen, fiskdamm, lotterier 

och godispåsar till barnen. Kent Gullarbergs och hans musiker spelade. Lekledare var Eva-Lena 

Carlsson och Lena Gustavsson. Ca 300 personer varav 150 barn roade sig under eftermiddagen. 

Barnen bjöds på dryck och bröd medan de vuxna fick betala för sig.  

 

Grängesbergs Marknad: 

Den 22 och 23 september 2018 anordnades marknad för fjärde året i rad. Tivoli från AB Björkmans 

Event fanns liksom föregående år på plats. På söndagen visades familjeföreställningen SNIGELN på 

Stora Scenen. 

Antal knallar som fanns på plats: ca 70 

Antal hantverkare som fanns på plats i Rotundan: ca 25  

 

Uthyrningar: 

14/4            30-årskalas:  SERVERINGEN 

1/5              S-kvinnorna: SERVERINGEN 

25-26/5      Gamrocken: HELA PARKEN 

25/6            SommarBussen: ROTUNDAN/UTOMHUS PÅ FESTPLATSEN 

27-29/7      Bröllopsfest: ROTUNDAN 

4/8              Dan Andersson-sällskapet:  ROTUNDAN 

8/8              Bio, Ludvika kommun: STORA SCENEN 

10-12/8      Uthyrning av 70 st. stolar 

25/8            Uthyrning av 40 st. bord och stolar 

24-26/8      Bröllopsfest:  ROTUNDAN 

1-3/9          Auktion:  ROTUNDAN 

29-30/9      Återträff, privat: SERVERINGN 

21/10          Bröllopsfest:  SERVERINGEN 

24/11          Middag med underhållning för funktionärer i vår förening: SERVERINGEN 

 
Underhåll och ekonomi 
Under verksamhetsåret har fortlöpande underhållsarbeten gjorts. Arbetskvällarna har fortsatt en 

gång per månad med utförande av prioriterade arbeten.    

 
Förutom Grundbidrag från Ludvika Kommun har bidrag på 20 000 kr erhållits från Rolf Ericson 60-
års Fond. Dessa pengar skall användas till att säkerställa säkerheten på Stora Scenen samt övrigt 
akut underhåll av Teatern. Vinsten på 52 254:30 kr förs över till ny räkning som skall användas för 
fortsatt upprustning och utveckling av Folkets Park. 
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Slutord 
Ett stort TACK till ALLA som under 2018 ideellt ställt upp och arbetat för underhåll av 
Grängesbergs Folkets Park och vid våra evenemang. Ett extra TACK till de i styrelsen som på olika 
sätt hjälpte till vid Gamrocken och Ludvika kommuns Bio. 
 
 
 
Grängesberg i mars 2019 
 
 
 
 
Kenneth Andersson                                                                      Anders Schött 
 
 
 
 Marita Densjö                                                                               Annelie Heijke 
 
 
 
Emma Spjuth                                                                                  Susanne Herrlin 
 
 
 
Mikael Johansson                                                                           Inger Larsson 
 
 
 
Torbjörn Svensson                                                                         Lars Schollin 
 
 
 
Håkan Svensson                                                                              Jimmy Danielsson                                                                                
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Kundtjänst: 0771-98 70 00 
Växel: 0240-876 00 

Västerbergslagens Energi AB 
Box 860, 771 28 Ludvika 

Org. nr 556565-6856 
www.vbenergi.se 

 
 
 
Datum  

2018-12-14 Folket Park Grängesberg 
 Att: Annelie Heijke 
  

 
 

 

 

 

Offert avseende fjärrvärmeleveranser till Folkets Park i Grängesberg 
 
1. Inledning 
Västerbergslagens Energi AB har nöjet att i enlighet med tidigare diskussioner lämna offert 
rörande fjärrvärmeleveranser till Folkets Park Rotundan i Grängesberg. 
 
2. Leveransens omfattning 
Vi offererar fjärrvärmeleveranser för lokaluppvärmning och varmvatten i Rotundan. 
 
3. Tekniska förutsättningar 
VB Energi står för, och bekostar byggnation, drift och underhåll av fjärrvärmeledningar fram till 
och med anslutningspunkter som är avstängningsventiler innanför fastigheten. 
Uppgrävda ytor på kunden fastigheter grovåterställs genom VB Energis försorg. 
VB Energi installerar en fjärrvärmecentral som ansluts till Rotundans befintliga värmesystem. 
 
4. Avgifter 
Vi offererar ett fjärrvärmepris enligt gällande prisvillkor för fjärrvärme i Grängesberg: 
Anslutningsavgiften för fjärrvärme är 40 000 kr exkl. moms. 
Installationspriset för fjärrvärmecentralen är 30 000 kr exkl. moms. 
Uppskattade kostnader för fjärrvärmeleveranserna under 2019 framgår av kostnadskalkyl bilaga 2. 
 
5. Debitering 
Avläsning sker normalt varje månad. 
Förfallodagen infaller 30 dagar efter det att VB Energi avsänt fakturor. 
 
6. Allmänna villkor 
För den offererade fjärrvärmeleveransen gäller i tillämpliga delar  
”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare” (bilaga 1) 
 
7. Tidplan 
Anslutning beräknas kunna utföras under sommaren 2019 efter beställning. 
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Kundtjänst: 0771-98 70 00 
Växel: 0240-876 00 

Västerbergslagens Energi AB 
Box 860, 771 28 Ludvika 

Org. nr 556565-6856 
www.vbenergi.se 

 
 
 
 
8. Offertens giltighet 
Denna offert är för vår del gällande till och med den 2019-01-31 
Offerten gäller under förutsättning att VB Energi får erforderliga tillstånd att utföra anslutningen. 
 
9. Övrigt 
Vi vill framhålla följande fördelar med fjärrvärme såsom: 
 
Miljövänlig producerad energi 
Driftsäkert 
Minimalt med skötsel 
Ingen driftspersonal behövs 
Ingen sotning, buller eller lukt 
Tar liten plats 
Rent och snyggt 
 
Vi hoppas att Ni finner offerten intressant och ser fram emot ett positivt samarbete. 
Ni är välkommen att diskutera ärendet ytterligare med oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Västerbergslagens Energi AB 
Lars Wahlsten 
Marknadsansvarig Fjärrvärme 
Tel. 0240-876 28 
 
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1.     Allmänna bestämmelser för leverans av fjärrvärme 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl 
  
 
 
Vid beställning enligt denna offert ber vi er att skriva under bifogad beställning 
och återsända den till mig 

 

Med vänlig hälsning 

Lars Wahlsten 

Marknadsansvarig VB Energi AB 
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Kundtjänst: 0771-98 70 00 
Växel: 0240-876 00 

Västerbergslagens Energi AB 
Box 860, 771 28 Ludvika 

Org. nr 556565-6856 
www.vbenergi.se 

 

 

Vi beställer fjärrvärmeanslutning enligt offert dat. 2018-12-14 
 

 
Kundnamn ______________________________________ 
 
 
Org. / Personnr.___________________________________ 
 
 
Fakturaadress_____________________________________ 
 
 
Telefonnr.________________________________________ 
 
 
Leveransadress____________________________________ 
 
 
Datum___________________________________________ 
 
 
 
Underskrift Kund __________________________________ 
 
 
 
Beställningen skickas till: 
 
Västerbergslagens Energi AB 
Lars Wahlsten 
Box 860 
771 28 Ludvika 
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Från:                                  "Marita Densjö" <marita.densjo@telia.com>
Skickat:                             Mon, 30 Dec 2019 13:36:40 +0100
Till:                                     "Persson Michael" <Michael.Persson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Ansökan om Bygdemedel 1577 543 361 789
Bilagor:                             Ansökan om Bygdemedel - Följebrev.pdf, Årsmötesprotokoll sid 1.pdf, 
Årsmötesprotokoll sid 2.pdf, Faktura Olja Mars 2018 PDF.pdf, Faktura 0lja 0kt 2018 PDF.pdf, Faktura Olja 
Okt 2019 PDF.pdf, Fullmakt från Firmatecknare.pdf, Kontobevis från Handelsbanken PDF.pdf

Hej igen. 
Tack för info om länk för ansökan om Bygdemedel för installation av Fjärrvärme i Grängesbergs Folkets 
Park. Jag skickade ansökan med bilagor digitalt den 28 december 2019.
 
Jag skulle vilja komplettera med ytterligare bilagor och vad jag kan läsa mig till är det med dig som 
kontakten skall ske: 

-          Följebrev (Bifogades även med Ansökan)
-          Årsmötesprotokoll sid 1 och 2
-          Anslutningskalkyl Fjärrvärme
-          Faktura Olja Mars 2018
-          Faktura Olja Okt 2018
-          Faktura Olja Okt 2019
-          Fullmakt rån Firmatecknare (Klimatklivet)
-          Kontobevis från Handelsbanken

 
När det gäller Klimataklivet hade jag, som sagt, i första skedet kontakt med Annika Varghans, 
Länsstyrelsen, och sista månaden mycket kontakt med Suzanne Gezelius, Naturvårdsverket. Det gällde 
kompletteringar till min ansökan, bl. a Miljöpåverkan respektive Folkets Parkföreningens ekonomi.  Jag 
har meddelat dem att jag har/haft kontakt med dig vid ansökan om bidrag/Bygdemedel. Jag hoppas de 
kan vidarebefordra eventuell information som de fått OM så skulle behövas.
(Klimatklivet,
 
 
Med vänlig hälsning
Marita Densjö
Mobil: 070 225 52 89
marita.densjo@telia.co
m 
 

KKL-06129-2019)
 
 
 
 
 

 

Från: Persson Michael [mailto:Michael.Persson@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 20 december 2019 10:09
Till: Marita Densjö <marita.densjo@telia.com>
Ämne: SV: Ansökan om bidrag för installation av fjärrvärme.
 
Hej!
 
Ja, ni kan söka bygdemedel för investeringen.
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Mer information finns här:
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-
med-bygdemedel.html
 
Med vänlig hälsning / Michael Persson
 
MICHAEL PERSSON 
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling
Telefon: 010 – 225 02 60
Växel: 010 – 225 00 00
michael.persson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
 
 

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd   
 
 
 
 
 

Från: Marita Densjö <marita.densjo@telia.com> 
Skickat: den 15 december 2019 23:35
Till: Persson Michael <Michael.Persson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan om bidrag för installation av fjärrvärme.
 
Hej. Jag heter Marita Densjö och är sekreterare i Folkets Parkstyrelsen i Grängesberg. Jag har sett ditt 
namn tillsammans med uppgift om att du är kontaktperson angående ”Sök bygdemedel”, Länstyrelsen i 
Dalarnas län.
 
Jag har sökt bidrag via ”Klimatklivet” för installation av Fjärrvärme och vi fick för någon vecka sedan 
besked om att vi fått ”Klimatinvesteringsstöd” på 50 000 kr samt vilka regler vi har att förhålla oss till för 
att få bidraget. Beskedet skickades via mejl från Emelie Eriksson på Naturvårdsverket till vår kassör 
Annelie Heike. 
 
Jag hade i första skedet kontakt med Annika Varghans, Länsstyrelsen, och sista månaden mycket kontakt 
med Suzanne Gezelius, Naturvårdsverket, beträffande kompletteringar till min ansökan om bidrag. 
(Klimatklivet,
   

KKL-06129-2019)

 
Min fråga till dig är: Finns det genom ”Bygdemedel” möjlighet att söka mer bidrag för vår installation av 
fjärrvärme. Enligt vår Underhållsplan är kostnaden beräknad till 100 000 kr för att byta ut all 
uppvärmning med olja. Vi har en offert på 87 500 kr från VB Energi i Ludvika. Den gäller till halvårsskiftet 
2020. Övriga 12 500 kr kommer att behövas för kompletterande inköp och bortmontering av 
oljeaggregat.
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Vår förenings visioner och syfte är att genom bidrag och ideellt arbete kunna genomföra uthyrningar och 
evenemang och att underhålla byggnaderna. Vi har 100-årsjubileum år 2020. Grängesbergs Folkets Park 
började byggas 1918 och invigdes 1920.

  

 

Med vänlig hälsning
Marita Densjö 
 
Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa Organisationsnummer 78 38 00 03 67
(Folkets Park)
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Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa  

Organisationsnummer 78 38 00 03 67 Fullmakt från Firmatagare  
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Från:                                  "Marita Densjö" <marita.densjo@telia.com>
Skickat:                             Thu, 2 Jan 2020 13:57:25 +0100
Till:                                     "Persson Michael" <Michael.Persson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               SV: Ansökan om Bygdemedel 1577 543 361 789

Hej igen. Har plötsligt upptäckt att Organisationsnumret till Grängesbergs Folkets Park är felaktigt.
Det rätta är 78 38 00 0367.
 
Jag är också osäker på om förfrågan om vårt Bank/postgiro 5149-7618 har skett? 
 
Med vänlig hälsning
Marita Densjö
 

Från: Marita Densjö [mailto:marita.densjo@telia.com] 
Skickat: den 30 december 2019 13:37
Till: 'Persson Michael' <Michael.Persson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan om Bygdemedel 1577 543 361 789
 
Hej igen. 
Tack för info om länk för ansökan om Bygdemedel för installation av Fjärrvärme i Grängesbergs Folkets 
Park. Jag skickade ansökan med bilagor digitalt den 28 december 2019.
 
Jag skulle vilja komplettera med ytterligare bilagor och vad jag kan läsa mig till är det med dig som 
kontakten skall ske: 

-          Följebrev (Bifogades även med Ansökan)
-          Årsmötesprotokoll sid 1 och 2
-          Anslutningskalkyl Fjärrvärme
-          Faktura Olja Mars 2018
-          Faktura Olja Okt 2018
-          Faktura Olja Okt 2019
-          Fullmakt rån Firmatecknare (Klimatklivet)
-          Kontobevis från Handelsbanken

 
När det gäller Klimataklivet hade jag, som sagt, i första skedet kontakt med Annika Varghans, 
Länsstyrelsen, och sista månaden mycket kontakt med Suzanne Gezelius, Naturvårdsverket. Det gällde 
kompletteringar till min ansökan, bl. a Miljöpåverkan respektive Folkets Parkföreningens ekonomi.  Jag 
har meddelat dem att jag har/haft kontakt med dig vid ansökan om bidrag/Bygdemedel. Jag hoppas de 
kan vidarebefordra eventuell information som de fått OM så skulle behövas.
(Klimatklivet,
 
 
Med vänlig hälsning
Marita Densjö
Mobil: 070 225 52 89
marita.densjo@telia.co
m 

KKL-06129-2019)
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Från: Persson Michael [mailto:Michael.Persson@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 20 december 2019 10:09
Till: Marita Densjö <marita.densjo@telia.com>
Ämne: SV: Ansökan om bidrag för installation av fjärrvärme.
 
Hej!
 
Ja, ni kan söka bygdemedel för investeringen.
Mer information finns här:
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-
med-bygdemedel.html
 
Med vänlig hälsning / Michael Persson
 
MICHAEL PERSSON 
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling
Telefon: 010 – 225 02 60
Växel: 010 – 225 00 00
michael.persson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
 
 

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd   
 
 
 
 
 

Från: Marita Densjö <marita.densjo@telia.com> 
Skickat: den 15 december 2019 23:35
Till: Persson Michael <Michael.Persson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan om bidrag för installation av fjärrvärme.
 
Hej. Jag heter Marita Densjö och är sekreterare i Folkets Parkstyrelsen i Grängesberg. Jag har sett ditt 
namn tillsammans med uppgift om att du är kontaktperson angående ”Sök bygdemedel”, Länstyrelsen i 
Dalarnas län.
 
Jag har sökt bidrag via ”Klimatklivet” för installation av Fjärrvärme och vi fick för någon vecka sedan 
besked om att vi fått ”Klimatinvesteringsstöd” på 50 000 kr samt vilka regler vi har att förhålla oss till för 
att få bidraget. Beskedet skickades via mejl från Emelie Eriksson på Naturvårdsverket till vår kassör 
Annelie Heike. 
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Jag hade i första skedet kontakt med Annika Varghans, Länsstyrelsen, och sista månaden mycket kontakt 
med Suzanne Gezelius, Naturvårdsverket, beträffande kompletteringar till min ansökan om bidrag. 
(Klimatklivet,
   

KKL-06129-2019)

 
Min fråga till dig är: Finns det genom ”Bygdemedel” möjlighet att söka mer bidrag för vår installation av 
fjärrvärme. Enligt vår Underhållsplan är kostnaden beräknad till 100 000 kr för att byta ut all 
uppvärmning med olja. Vi har en offert på 87 500 kr från VB Energi i Ludvika. Den gäller till halvårsskiftet 
2020. Övriga 12 500 kr kommer att behövas för kompletterande inköp och bortmontering av 
oljeaggregat.
 
Vår förenings visioner och syfte är att genom bidrag och ideellt arbete kunna genomföra uthyrningar och 
evenemang och att underhålla byggnaderna. Vi har 100-årsjubileum år 2020. Grängesbergs Folkets Park 
började byggas 1918 och invigdes 1920.

  

 

Med vänlig hälsning
Marita Densjö 
 
Föreningen Folkets Hus i Grängesberg upa Organisationsnummer 78 38 00 03 67
(Folkets Park)
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Mottagningsbekräftelse

Blankettinformation

Ansökan om bygdemedel

Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

Kontaktuppgifter:
Åsgatan 38
Telefon: 010-225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
 

Ankomstnummer
1575486829595
Inskickat
2019-12-04 21:45:59

Blankettid: 1575486829595 Sida 1 av 5 Datum: 2019-12-04 21:45:59
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Formulär

Ange Länsstyrelse

Uppgifter om den sökande

Sökande

Kontaktperson

Ange Länsstyrelse
Dalarnas län
Kommun där investeringen/projektet ska genomföras
Ludvika

Ansökan lämnas av en
Förening
Kommun

Föreningens eller kommunens namn
Grangärdebygdens Intresseförening
Organisationsnummer
883800-7881
C/o namn
 
Postadress
Gamla vägen 48 B
Postnummer
77013
Postort
Grangärde

Förnamn
Leif
Efternamn
Andersson
Telefonnummer
070-6899166
E-post
leif .biffen.andersson@hotmail.com

Blankettid: 1575486829595 Sida 2 av 5 Datum: 2019-12-04 21:45:59
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Uppgifter om föreningen

Uppgifter om investering/projektet

Kostnader och Finansiering
Totala kostnader

Ordförande
Leif Andersson
Telefonnummer
070-6899166
Kassör
Sven-Åke Johannsson
Telefonnummer
073-7280266
Revisor 1
 
Telefonnummer
 
Revisor 2
 
Telefonnummer
 

Ange rubrik (syfte)
Skapa mötesplats i Grangärdebygden
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd
Målning av fasad, renovering av fönstren och renovering av ytskikt inomhus ska åtgärdas från April 2020. Vi beräknar att arbeten ska vara
genomfört senast 2020-09-30.
Ange eventuell fastighetsbeteckning
Ludvika Saxhyttan 4:119

Byggnader
Målning av fasad, utbyte av rötskadade trädetaljer, invändig ytskikt
Kostnader
17 000
Maskiner
Hyrning av skylif t
 
8 000
Inventarier
 
 
 
Andra kostnader
 
 
 
Ideellt arbete
Målning och renoveringsarbete
 
60 000
Summa kostnader
85 000

Blankettid: 1575486829595 Sida 3 av 5 Datum: 2019-12-04 21:45:59
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Total finansiering

Dokument som bifogas ansökan

Intygande

 

Ansökan om bygdemedel
25 000
Bank
 
Egen insats
 
Medfinansiering
 
Ideellt arbete
60 000
Summa finansiering
85 000

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.
Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
Offerter vid större investeringar
Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
Annat dokument

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Nej, jag kommer att skicka dokumenten på annat sätt

Intygande
Jag intygar att de uppgifter jag har gett i den här ansökan är riktiga och sanningsenliga

Datum (ååååmmdd)
20191204
Förnamn
Leif
Efternamn
Andersson

Blankettid: 1575486829595 Sida 4 av 5 Datum: 2019-12-04 21:45:59
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Anvisningar
Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den förening eller kommun du företräder samt dina egna kontaktuppgifter. I vissa län kan inte kommuner
vara sökande. Se information på din länsstyrelses hemsida.
Uppgifter om föreningen
Fyll i uppgifter om föreningens sammansättning
Uppgifter om investering/projektet
Rubriken ska vara en kort beskrivning av det du söker bidrag till, exempelvis ”Investering i luftvärmepump” eller
”Handikappanpassning av toalett” (max 40 tecken).
Om åtgärden berör en fastighet, till exempel upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckningen anges.
Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser. När det till exempel är fråga
om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Bilagor kan bifogas i formulärets steg
6.
Kostnader och Finansiering
Se särskild information om vad som gäller för ideellt arbete i det län där du söker bygdemedel. Summa kostnader och summa
finansiering ska vara lika. Uppgifterna ska även specificeras i bilaga ”Detaljerad kostnadsberäkning” som bifogas ansökan.
Dokument som bifogas ansökan
Bifoga ett protokoll som anger att föreningen beslutat att ansöka om bygdemedel och en kopia av protokollet som visar att du
är behörig firmatecknare för föreningen. Du kan också komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa
och handlägga ditt ärende. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel. För mer information se
din länsstyrelses hemsida.
När du bifogar dokument elektroniskt
- Ange först vilket dokument du bifogar
- Välj dokumenttyp
- Bläddra sedan fram aktuellt dokument
- Upprepa proceduren för nästa dokument
Mallar till bilagor kan hämtas på respektive länsstyrelses hemsida.
Intygande
Du som företräder föreningen eller kommunen måste intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och sanningsenliga.

Blankettid: 1575486829595 Sida 5 av 5 Datum: 2019-12-04 21:45:59
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GRANGARDEBYGDEN

en utv.ecklingsbygd inom Ludvika kommun
FORETAG - FRITID - FRAMTID

Konstituerande Styrelsem6te f6r nynralda styrelsen GBI
2019-03-24

Niirvarande: Leif Andersson, Lisa Frobel, Tommy Persson, Pablo
Ravanat, Sven-Ake Johansso n

51 M6tets 6ppnande
Ordforande leif hdlsade nya styrelsen viilkommen och oppnande
motet.

g2 Godkinnande av dagordning
Dagordningen godkdndes.

g3 Val av m6tessekreterare samt 2 m6tesjusterare
Lisa valdes till motessekreterare, till Motesjusterare valdes Tommy
Persson.

54 Val av Kass6rftirf6reningen
Sven-Ake Johansson valdes att vara kassor for foreningen iiven
fortsdttningsvis. Styrelsen tackar kassoren for ett mycket bra jobb
med foreningens ekonomi under 2018.

55 Val avfirmatecknare
O rdfora nde Leif Ande rsson ( perso n n r:48 1 228-7 433) och Kasso r
Sven-Ake Johansson (personn r:441006-7336) utsSgs som
firmatecknare och att teckna foreningens firma var for sig.

5O Val av sekreterare f6r f6reningen
Till sekreterare fick Lisa fornyat fortroende.

www.GRANGARDEBYGDEN.SE ORG.NR: 883800-7881
WWW.GRANGARDEBYGDEN.SE ORG.NR: 883800-7881

1av2
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57 Stlrrelsesammantr5den,datum2Ol9
Niista styrelsemote flyttas till den 1 1 april kl. 18.00 Bystugan.
Datum for ndsta CentrumtrSff, 6terkommer Lisa med efter dialog
med Nii ri n gsl ivschefen.

58 Verksamhetsfrlgor
Motet beslutade att adjungera representanter for PRO och /eller SPF

till styrelsen. Lisa fir i uppdrag att tillfriga foreningarna.
Motet beslutade ocks6 att tillfriga och adjungera representant for
Grdnge-Sdfsniis Forsamling, Fia Hedberg, med ambitionen att stdrka
upp GBI:s arbete kring barns och unga.

59 M6tets avslutande
Ordforande tackade samtliga ledamoter och avslutade motet.

ordfiirande sekreterare

fug?erh^,^,t
Tommy Percson, m6tesjusterare

2 av2
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Bilaga:	Projektbeskrivning	
	
Projekt:	Skapa	social	mötesplats	i	Grangärdebygden	
	
Våren	2020-December	2020	
	
	
Historik	om	Grangärdebygdens	Intresseförening	
	
Grangärdebygdens	intresseförening	har	en	lång	historik.	Tar	del	av	föreningens	bakgrund	på	
vår	hemsida.		
	
WEB:	www.grangardebygden.se	
	
Bakgrund	och	problemanalys	
Grangärdebygdens	intresseförening	har	sedan	ett	år	tagit	över	ansvar	och	drift	av	Grangärde	
Bystuga.	Denna	centralt	belägna	fastighet	har	sedan	GBI:s	övertagande	öppnats	upp	för	
extern	uthyrning	till	bygdens	föreningar	och	befolkning.	Fastigheten	används	också	av	flera	
föreningar	som	”föreningshus”.		
Grangärde	bystuga	är	centralt	belägen	med	möjligheter	till	parkering,	med	ramp	för	
personer	med	funktionsnedsättningar	samt	med	handikapp-godkänd	WC.	WC	är	den	senast	
gjorda	investeringen	i	huset	och	gjordes	året	2016,	med	stöd	från	Ludvika	kommun.	Huset	
har	under	flertalet	år	stått	oanvänt	och	ingen	verksamhet	har	bedrivits	här.		
GBI:s	övertagande	var	helt	centralt	för	husets	överlevnad	och	tillgänglighet	till	bygdens	
befolkning.	Bystugan	har	ett	stort	värde	för	befolkningen	och	ett	rikt	historiskt	arv	att	bygga	
vidare	på.		
	
Sedan	GBI:s	övertagande	har	tillgängligheten	och	efterfrågan	på	husets	lokaler	ökat	starkt.	
Det	visar	tydligt	behovet	av	en	tillgänglig	lokal	att	boka	för	företag,	föreningar	och	
befolkning.	Men	för	att	utveckla	verksamheten	i	Bystugan	behöver	större	åtgärder	
genomföras	utvändigt	och	invändigt.	Detta	har	under	flertalet	år	ej	skett	och	är	påtagligt	
eftersatt.		
	
Insatser	och	aktiviteter	
Främsta	åtgärderna	som	ska	göras	är	utvändig	röd-	och	vitmålning	samt	utbyten	av	
rötskadade	trädetaljer.	Invändigt	ska	ytskikt	åtgärdas	med	omtapetsering,	målning	och	
reparationsarbeten	samt	översyn	av	el-dragningar.		
	
Huset	och	dess	lagfart	innehas	av	GBI	sedan	hösten	2019.	Idag	ansvarar	GBI	för	drift	och	
service	kring	huset	som	används	året	om.	Det	är	främst	styrelsen	inom	GBI	samt	ytterligare	
några	ideellt	arbetande	individer	som	utför	skötsel	och	städning.	För	den	planerade	
renoveringsinsatsen	uppskattar	GBI	att	det	ideella	engagemanget	kommer	att	uppgå	till	
60	000	sek.		
	
Effekter	och	långsiktighet	
I	och	med	att	huset	rustas	upp	planeras	en	verksamhetsexpansion	där	vi	vill	utveckla	
Bystugan	till	en	tillgänglig	mötesplats	som	kan	användas	också	av	bygdens	unga.	Idag	finns	

864



en	stor	avsaknad	av	mötesplatser	för	unga.	Runt	huset	finns	väl	tilltagna	grönytor,	som	också	
framgent	lockar	till	utomhusaktiviteter	där	den	än	så	länge	dåligt	underhållna	Boule-banan	
är	lockande	för	bygdens	seniorer.	Det	finns	många	planer	och	önskemål	kring	
vidareutvecklingen	av	husets	nyttjande	och	användningsområden.	Men	vi	måste	säkra	upp	
att	t.ex.	el,	värme	och	att	lokalerna	håller	måttet	för	en	ökning	av	antalet	nyttjande	individer	
och	att	lokalerna	är	i	sådant	skicka	att	de	känns	tilltalande	för	besökare	i	alla	åldrar.		
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Agenda	2030,	Folkhälsa	och	hållbar	utveckling	
GBI	har	i	sitt	lokala	utvecklingsarbete	för	Grangärdebygden	tagit	fram	riktlinjer	för	det	
långsiktiga	arbetet.	Det	baseras	på	Agenda	2030,	där	GBI	har	högt	ställda	mål	utifrån	
omställning,	lokal	matproduktion,	och	hälsans	bestämningsfaktorer.	Vi	genomför	nu	en	
analys	gällande	Hållbar	utvecklings	utifrån	hälsans	bestämningsfaktorer	och	de	7	
landmärken	som	tagits	fram	av	bla.	Region	Dalarna.		Vi	vet	med	säkerhet	att	just	avsaknad	
av	sociala	mötesplatser,	varandes	ett	av	sju	landmärken,	i	vår	bygd	är	stor	och	därav	en	
direkt	koppling	till	GBI:s	utvecklingen	av	Grangärde	Bystuga.		
Vi	kommer	att	ha	med	detta	underlag	i	revideringen	av	vårat	lokala	utvecklingsarbete	som	
kommer	att	genomföras	under	år	2020	och	resultera	i	vårat	Grangärdebygdens	Ting	som	vi	
historiskt	genomför	var	femte	år.		
	
	
Grangärde	den	4	december	2019	
	
Leif	Andersson	 	 Lisa	Fröbel	
Ordförande	GBI	 	 Sekreterare,	GBI	
	
	
	
	
	

1066



GRANGARDEBYGDEN

en utv.ecklingsbygd inom Ludvika kommun
FORETAG - FRITID - FRAMTID

Grangirdebygdens lntressef6rening - GBI

Verksamlretsberittelse f6r verksamhetslret 2O1 8

Avgiende styrelse tackar for fdrtroendet for det 96nga verksamhetsiret, 2018 och

I ii mnar hSrmed folj ande verksam hetsbe riittelse.

Styrelsen har haft nio (9) protokollforda styrelsemoten under 5ret, samtliga

vSlbesoka och med minga dagsakuella fr6gor pi dagordningen. Hdrutover har

vi ocksi haft Centrumtriiffar med Ludvika kommun i samarbete med

Ndringslivschefen. Vir verksamhet foljer de av Ludvika kommun antagna

prioriteringar; livsmiljo, tillvdxt samt barn och ungdom.

Vi redovisar verksamheten under 2018 utifrSn de fyra uwecklingsomriden som vi

antagit ivSr Lokala Uwecklingsstrategi och som liggertill grund for den
verksamheGplan som vi foljt.

Kreativ bam- och ungdomsmilj6

Barnens dag genomfordes under Grangiirdeveckan detta 5r. V6lbesok och

vackert vdder med massor av barn. En arbetsgrupp av forildrar planerade och
genomforde dagen. Denna arbetsgrupp stottades av GBI:s styrelse samt projektet

Service i Samverkan. Det iir v5r ambition att nu fortsiitta att uweckla konceptet
kring Barnens Dag infor kommande 5r.

En arbetsgrupp 5r tillsatt diir samarbete sker med Grdngesbergs
skollovskoloniforening, kring anvdndandet av Odd6. for barn och unga i v5r byar.

Detta arbete kommer att intensifieras under kommande verksamhetsir.

Hlllbar Uvsmilj6

GBI har varrt drivande med flera insatser kring hillbarhet och SolEl under 8ret. Vi

har haft informationsinsatser kring privata solels investeringar samt arbetat med

Ludvika kommun for att fi till en laddinfrastruktur i byarna for elbilar. Dessa

laddstolpar har vi god anledning att under 2019 nu se fram emot. Odla i

Gemenskap (PlStten) har stSrkt sin verksamhet och byggt vidare p5 att skapa en

hdrlig motesplats for minniskor, fauna och sm5kryp. Detta utgor nu ett viktigt nav

for den fortsatta satsningen med Grangdrdebygden som hillbarhets "centrum" i

vir kommun. En storre insats har ocks6 gjorts for att skapa opinion i syfte att

www.GRANGARDEBYGDEN.SE ORG.NR: 883800-7881
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lSngsikigrt behSlla och uweckla betesverksamheten, med de kommunala kossorna

som hiller vira Sngar oppna. Detta arbete kommer att fordjupas under 2019.

Dialogen med ETC och byggnationen av solcellsparken vid gamla OK macken har

inte {ortsatt under 2018, orsakerna 5r {lera. Bla. har det ekonomiska ldget for
solelen fordndrats och ETC:s modeller for denna typ av lokala investeringar ses

<jver. Men GBI kommer att fortsatt folja uwecklingen och arbeta for tillblivelsen av

en solens anlSggning i Grangdrde.

lntegration och en vSlkomnande bygd

GBI har arbetat med information och struktur kring insatser som okar vir styrka

som vdlkomnande bygd. Vi har ocksi stottat demokratiska krafter och arbetar for
att stdrka foreningslivet si att allt fler barn och unga f5r ta del av det rika

foreningsutbud som bygden har. I arbetet har vi ocks5 arbetat niira ihop med

Ludvika kommun och for Sterkommande dialog med v6r Forsamling.

Fiberutbyggnaden har p3gitt under flertalet 5r. Nu Sntligen kan mSnga hushill
gl5d1'as over att installationen 5r gjord och Fibern 5r inkopplad. Fortfarande

kvarstir dock vissa omrSden.

I slutet av 2018 tog GBI over drift och underh6ll av Grangdrde Bystuga. I samband

med detta beslutades att hoja medlemsavgiften for 201'9 och att denna hojning

skulle oronmdrkas till underhill och investeringar i Bystugan. GBI ser det som

vihigt att skapa en trdffpunkt och motesplats i byarna och till detta kommer
Bystugan vil till pass.

Bysjostrand Ekoby 5r nu ett etablerat koncept som tack vare GBI:s arbete nu har

full mojlighet att, ihop med Ludvika Kommun m.fl. aktorer, projekteras fram under
2O19.Hdr kommer GBI att aktivt arbeta for att tillskapa denna mojlighet med ca.

30-60 nya hushSll till v6r bygd, inom nSgra 5r. P5 hemsidan www.bysiostrand.se

kan arbetet{61;as av externa intressenter.

F6retagande

GBI har fortsatt att medverka och involverats i projehet Service i samverkan som

air ett projekt som igs av Hela Sverige Ska Leva. Ludvika kommun ihop med 10

andra kommuner 5r piloter for att hitta formerna for samverkan och losningar p5

landsbygdens servicebehov och mojligheter med Servicepunker. lnom ramen for
projeket har projektledaren ihop med GBI bla. arbetat med etableringen av den

Servicepunlt och motesplats som under Sret etablerats i fd. skolan i Saxdalen. Det
5r glSdjande att se hur Byalaget i Saxdalen ihop med andra lokala foreningar
lyckats att starta upp det foreningsdrivna biblioteket som nu 5r oppet W3 dagar i

veckan samt annan verksamhet som nu flyttat - och flyttar - in i huset.
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Detfriretagarendtverk som stottats av Ludvika kommun har haft iterkommande
triiffar under iret. Initiativet 5r uppskattat men behover stdrkas med flera Bredare
spridning betriyosfiir att det verkligen ska ta fart.

Slutorrd

Pi styrelsens viignar villjag tacka for det ginga verksamhetsiret och allas stora
engagemang som gjort verksamheten mojlig.
Vi har underdret haft ett uppskattat utbyte med Ludvika kommun och Samarkand
2015 och vi vill tacka for deras stod. OcksS Vdsman Runt har stottat vir verksamhet
och vi uppskattar mycket samarbetet med dem under 5ret.

styrelsen har arbetat mycket med fcireningens ekonomi och vi tackar aila
inblandade for den expertis som bistitt oss i arbetet. vi kan glddjande nu gi in i

nyft verksamhetsSr med en betydligt mer stabil ekonomi och rdkenskaper i balans.

vi ser fram emot 2019, med stor tillforsik och hoppas att vi tillsammans med
mSnga ivira byar ska kunna jobba vidare med vSra lokala utvecklingsfrSgor och i

breda kreativa samarbeten med foretag, foreningar och offentliga foretrddare.

styrelsen har under det gSnga verksamhetsSret bestitt av foljande personer - och
vi tackar for visat fortroende och onska samtidigt tilltrddande styrelse lycka till.

Grangdrde den24 mars 2019

GBI styrelse genom Leif Andersson, Ordf6rande.
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GRANGARDEBYGDEN

en utv.ecklingsbygd inom Ludvika kommun
FORETAG - FRTTID -FRAMTID

GRANGARDEBYGDENS TNTRESSEFORENING - GBI

PROTOKOII

Datum: mlndagen den 11 november 2O19
Tid:18.OG2O.OO
Plac: Sugan Grangirde
NSrvarande: Leif Andersson, Lisa Frobel, Maritha Adriansson, Barbro Blomqvist,

Per Skoog, Anna Gronvall

51 MArcts6ppnande

Ordforande hiilsade samtliga vilkomna och <ippnade mcitet.

g2 Val av m6tesiusterare

Maritha valdes till motesjusterare.

53 Godkinnande av dagordning och f6rcaiende prctokol!

Dagordningen god kdndes. ForegSende protokoll god kindes.

54 Rapponer & inkommen post

a) lnkommen post & Ekonomisk rapport

* Kass<iren lSmnat Sterbud pga sjukdom men hSlsar att ekonomin iir i balans. Vi

har f6tt betalningspSminnelse frdn Ludvika kommun att betala for Plittens
Godseltransport. M6tet beslutade att betala denna omgSende, men ocksi att
folja upp detta med kommunen eftersom vi tidigare fitt besked att detta inte
behover bekostas av GBl. Per foljer upp iirendet med kommunen.

b) Rapporter

* Lisa och Anna rapporterarfrSn Hela Sverige Ska Leva hostmote den 10

december i Gustavs.

" Ordforande foljer upp belysningen av vdgskyltarna med VB Elndt.

" Bystugan: Anna rapporterar att kontaker 5r tagna gdllande stdd, ndr si
efterfrigas. Motet beslutar att meddela Perols TrddgSrd att han fir uppdraget att
skcita stiid, p5 forfrSgan fr8n hyresgdster. Ordforande ska fol.ia upp med Karin

Brattberg ang vikten av att vara noga med att stanga av vSrmen efter sina

akiviteter, sSsom overenskom met.

WWW.GRANGARDEBYGDEN.SE ORG.NR: 883800-7881
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* Lisa rapporterar att avtalet med Pling Reklam 5r avslutat.

* Ordf6rande rapporterar att GBI fitt brev frin Sunnansjo VSgforening som

beskriver sin krisl6ge.

SS Agenda 2O3O odr Hilsans bestimningsfalrtorer

Lisa och Anna har pi tidigare styrelsemote f6tt i uppdrag att se over processen for
ett nytt Grangiirdebygdens Ting Ar 2O2O. Pi motet gjordes en presentation av

Region Dalarnas arbete med hElsans bestdmningsfakorer och de sk. sju

Landmiirken som 5r direkt kopplade tillAgenda 2030. Motet beslutade att detta
koncept 5r bra f6r GBI att gi vidare med i planeringen inforTing-2O2O- Lisa och
Anna f6r i uppdrag att genomfora en nuliigesanalys baserat pi dessa 7

landmirken och aktiviteter kopplade till olika byar i Grangirdebygden.

55 Ans6kan om bygdemedel odt IONA

Styrelsen beslutade att lSmna in en anscikan till Ldnsstyrelsen Dalarna gSllande

bygdemedel for extern och intern upprustning av Grangiirde Bystuga. Lisa f6r i

uppdrag att verkstiilla detta.

Lisa ska ocks5 skicka runt till styrelsen det utkast pi LONA ansokan som GBI jobbat
fram och vill lSmna in igen. Diirefter skickas ansokan in, formellt.

57 GBhs lnfartsskyhar

Eftersom giillande avtal for nuvarande annonscirer giillande infarsskylten i

Sunnansjo avslutas sista december2019, behriverdetta omedelbartitgdrdas och
folias upp med annonsorerna for 61 2020. Anna meddelar att en kontakt 6r tagen
med en Johnny Hede6n, som visat intresse for att folja upp jobbet med skyltarna.
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a)

9 december, GBI

speciellt in Maurits. l

samt juhallrik p5 G6stis - Leif bokar. Per bjuder
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Sökande Organisationsnr Lst Dnr Projektet avser Kommun Ansökt belopp Kommunens prioritering Kommunens motivering till ställningstagande Kommunens förslag på annat belopp än det sökta Kommunens övriga kommentarer
Grangärdebygdens Intresseförening  883800-7881 208-14459-2019 Skapa mötesplats i Grangärdebygden Ludvika 25 000 3 Projektet anses inte gynna allmänheten i samma

utsträckning som de två andra.
0

Föreningen Folkets hus i Grängesberg upa 783800-0367 208-15414-2019 Installation av fjärrvärme Ludvika 50 000 2 Föreningen har redan tidigare fått beviljade medel
genom Klimatklivet och åtgärden följer Ludvika
kommuns miljöpolicy om att avyttra olja som
uppvärmningskälla. Den föreslagna beviljade
summan på 20 000 kr bidrar till att öka
hyresbeläggningen av Folkets Park.

20 000

Föreningen Folkets hus i Fredriksberg upa 783800-0334 208-15418-2019 Inköp av diskmaskin anpassad för storkök Ludvika 25 000 1 Föreningen fungerar som en öppen lokal med
evenemang, uthyrning och regelbunden biovisning
för det lokala samhället. Den föreslagna beviljade
summan på 25 000 kr bidrar till att öka
hyresbeläggningen av Folkets Hus.

Summa 100 000
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Mikael Müller, 0240-860 49 
mikael.muller@ludvika.se  

Datum 

2020-03-25 
Diarienummer 

KS  2020/57-00 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av nämndernas och bolagens planer för 
intern kontroll 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar att flertalet nämnder respektive berörda styrelser 

i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2020. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar gemensamma nämnden för service att 
fastställa en plan för intern kontroll för år 2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 29 oktober 2018 § 181 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med två kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Senast 31 januari 2020 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag 
också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, som senast samma 
datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Med undantag för nybildade gemensamma nämnden för service har alla 
nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag kommit in med sina 
planer. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att 
säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) är syftet med den 
interna kontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att allvarliga fel undgås.  

Intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så 
att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås. 
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2020-03-25 

Diarienummer 
KS 2020/57-00 
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Kommunstyrelsens övergripande plan 
Kommunstyrelsen fastställde 22 oktober 2019 § 198 en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 
kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 
Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 
semesterdagar? 

Planen föregicks av en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har 
inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Nämndernas och bolagens planer 
Enligt reglementet ska även nämnderna och de berörda bolagens styrelser 
årligen fastställa varsin plan för intern kontroll. Planen ska ange hur den 
kommungemensamma kontrollpunkten ska följas upp. Vidare ska planen 
omfatta särskilda nämnd- eller styrelsespecifika kontrollpunkter som också ska 
följas upp. Även nämndernas och styrelsernas särskilda planer ska föregås av en 
riskanalys. 

Senast 31 januari 2020 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag ha 
fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, som senast samma datum skulle 
ha rapporterats till kommunstyrelsen. 

Planer för intern kontroll för 2020 har kommit in från: 

– Kommunstyrelsen 

– Kultur- och fritidsnämnden 

– Myndighetsnämnden miljö och bygg 

– Samhällsbyggnadsnämnden 

– Social- och utbildningsnämnden 

– Vård- och omsorgsnämnden 

– Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

– Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB 

Däremot saknas fortfarande en plan för: 

– Gemensamma nämnden för service 

Enligt reglementet för intern kontroll ska samtliga planer med nämnd- eller 
styrelsespecifika punkter baseras på en riskanalys. Några av nämnderna och 
bolagen har rapporterat en riskanalys, medan det i andra fall saknas en 
dokumentation av en sådan analys. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikael Müller 
Verksamhetscontroller 
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Bilagor 
1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2020 
2. Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll för år 2020 
3. Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2020 
4. Samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll för år 2020 
5. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2020 
6. Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2020 
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern 

kontroll för år 2020 
8. Ludvika Kommunfastigheter AB:s och LudvikaHem AB:s plan för intern 

kontroll för år 2020 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Gemensamma nämnden för service för återrapport 
Kommunchefen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten

78



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2019-12-03 
 

 

  
 

 

§ 249  Dnr 2019/547 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt bilaga 1 med 

kommungemensamma kontrollpunkter daterad 21 november 2019 och bilaga 2 

med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 21 november 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

2. Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 november 

2019. 

2. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter 2020, daterad 21 november 2019 

3. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2020, daterad 21 november 2019. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

4. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 

ledningsgrupp 12 november 2019 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter 2020, daterad 21 november 2019 

2. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2020, daterad 21 november 2019. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström, 0240-866 84 

laila.dufstrom@ludvika.se  
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Datum 

2019-11-21 
Diarienummer 

KS  2019/547 

  

 

 

 
Kommunstyrelsen 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt bilaga 1 med 

kommungemensamma kontrollpunkter daterad 21 november 2019 och bilaga 2 

med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 21 november 2019. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

2. Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 

förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 

fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 

processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 

övriga föreskrifter följs och att målen nås. 
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Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 

att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-

övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 

av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 

plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 

kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 

ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till plan för intern kontroll 2020 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? Systematiskt brandskyddsarbete 

innebär att metodiskt gå igenom behovet av brandskydd, se till att det 

fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och materiel som 

är nödvändig för ett gott brandskydd. Enligt kommunens interna 

dokument ska kontroll av brandskyddet genomföras minst en gång per 

kvartal. Eventuella brister i efterlevnaden kan äventyra brandsäkerheten 

i de lokaler där kommunstyrelsens verksamhet bedrivs. 

2. Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen? Ett 

delegationsbeslut innebär att någon annan fattar beslut å nämndens 

vägnar, men att nämnden fortfarande bär fulla ansvaret för de fattade 

besluten. I kommunstyrelsens delegeringsordning framgår bland annat 

vem eller vilka som självständigt kan fatta beslut på delegation, vilken 

typ av beslut som berörs samt att alla delegationsbeslut ska anmälas 

(återrapporteras) till kommunstyrelsen. Eventuella brister i 

återrapporteringen kan äventyra kommunstyrelsens möjlighet att 

kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt som avsågs när 

beslutanderätten delegerades. 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 22 oktober 2019 § 198 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 

kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

minst 20 semesterdagar? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat 

stöd- och styrningschefen och enhetscheferna ingår (bilaga 3). 
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Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen plan för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Jan Lindström 

Kommunchef 

Laila Dufström 

Stöd- och styrningschef 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter 2020, daterad 21 november 2019 

2. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2020, daterad 21 november 2019. 

3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i stöd och styrnings 

ledningsgrupp 12 november 2019 

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

Laila Dufström

 2019-11-21

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Allmänna bestämmelser 

§ 27

Jan-okt 

2020

Total-  

under-

sökning

2020-11-30

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma  kontrollpunkter för 

2020

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar?

2021-01-31

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar .             

2018-08-21

Stöd- och 

styrnings-

chef

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1
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Kommunstyrelsens förvaltning

Laila Dufström

 2019-11-21

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Kommunallagen

Jan-sep

Total-

undersök-

ning

Febr-juni Stickprov

Kommunstyrelsens 

delegationsordning

2
Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

enligt delegationsordningen?

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika  kontrollpunkter 

för 2020

Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 2021-01-31

Stöd- och 

styrnings-

chef

2020-08-31 2021-01-31

Stöd- och 

styrnings-

chef

2020-10-31

Brandskyddskontroll 

2018-10-31, finns på 

intranätet Insidan

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2020-nämndens-antagande-av-plan-KS-bilaga2785
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Kommunstyrlsens förvaltning

Laila Dufström

2019-11-18

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Dokumenteras dessa? jan-dec
Total 

kontroll
4 4 16

Faktiskt kontroll mot punkt 

i delegatonsordningen
KL feb-juni KS Stickprov 4 3 12

Antal mejl med 

påminnelser till 

info@ludvika.se

FL feb- juni Stickprov 4 3 12

Kontroll av beslutsattest 

mot faktura/utanordning
? dec-maj Stickprov 3 4 12

Samtliga medarbetare ska 

ha gått grundutbildningen 

om Dataskydds-

förordningen steg 1-13

KL aug-dec Stickprov 4 3 12

Anmäler och följer upp jan-dec Stickprov 3 4 12

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i stöd och styrnings ledningsgrupp 12 november 2019. 

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2020

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Att vi inte anmäler tillbud och arbetsskador

Att inte brandskyddsronder genomförs 4 ggr/år

Att vi inte följer serviceskydldigheten

Att vi beslutslutsattesterar egna kostnader

GDPR

Att vi inte anmäler delegationsbeslut
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Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2019-12-10 
 

 

  
 

 

§ 95  Dnr 2019/90 

 

Fastställande av intern kontroll 2020 – 

Kommunövergripande samt nämndspecifika 

kontrollpunkter för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer plan för kommunövergripande 

intern kontroll för år 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndspecifik kontrollpunkt för 

år 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Av en tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019 från förvaltningen framgår att 

kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 

kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 

och helägda bolag ska följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande 

nämndspecifika kontrollpunkt. 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation? 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 18 

november 2019, § 67. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 11 

november 2019. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

3. Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2020. 

4. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 

ledningsgrupp. Underlag för tjänstemannaförslag till 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2020. 

5. Plan för nämndspecifik intern kontroll för år 2020. 

6. Protokoll från kommunstyrelsen, § 198 – Fastställande av plan för 

kommunövergripande intern kontroll 2020. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Förvaltningschef för verkställighet 

Verksamhetschefer för verkställighet 

Akten 
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Göran Gullbro, 0240-861 54 

goran.gullbro@ludvika.se  
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Datum 

2019-11-11 
Diarienummer 

KFN  2019/90 

  

 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Fastställande av intern kontroll 2020. 

Kommunövergripande samt nämndspecifika 

kontrollpunkter för kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer plan för kommunövergripande 

intern kontroll för år 2020 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om nämndspecifik kontrollpunkt 

för år 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 

kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 

och helägda bolag ska följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande 

nämndspecifika kontrollpunkt. 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation? 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 

göra vad 

Den 29 augusti 2016 § 137 antog fullmäktige reglemente för intern kontroll. 

Enligt reglementet ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och 

utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men 

också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.  
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Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 

processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 

övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 

att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-

övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 

av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 

plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 

kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 

ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 

kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 

och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1): 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att se till att 

medarbetarna under semesteråret tar ut minst 20 av årets semesterdagar. Det 

beror på att avtalet Allmänna Bestämmelser föreskriver att det endast är de 

semesterdagar med lön som överstiger 20 som får sparas till ett senare 

semesterår. Om arbetstagaren har för många sparade dagar kan det för 

arbetsgivaren innebära att den anställde har rätt att använda både årets dagar 

och de sparade dagarna, vilket kan försvåra verksamheten om det blir mycket 

ledighet som ska planeras ut. Det finns även en arbetsmiljöaspekt i att den 

anställde tar ut sin semester och får vila. Outtagen semester påverkar också 

kommunens ekonomiska resultat, då kommunens semesterlöneskuld till de 

anställda för sparad semester ökar. 

Förslag till nämndspecifik punkt för intern kontroll 2020 

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om följande 

kontroll punkt för den interna kontrollen 2020: 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation? 

Syftet med inköpsriktlinje är att trygga att varor, tjänster och entreprenader 

köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 

miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna beskriver hur 

kommunens inköpsorganisation ska se ut, vilka roller det finns knutna till 

organisationen och vem som utser olika funktioner. I riktlinjerna fastställs även 

att inga privata utlägg ersätts, vad som händer vid misskötsel och hur 

riktlinjerna ska följas upp och att de ska utvärderas.  

Inköpsrutin tas fram för att säkerställa att kommunen följer lagen om 

upphandling (LOU) och ska läsas som ett komplement till kommunens 
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inköpsriktlinjer. Rutinen är främst ett stöd för de personer på enheterna som 

fungerar som beställare eller har någon annan roll kopplat till inköp. Rutinen 

gäller dock alla anställda. 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Stabens förslag baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter 

har inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 

kommunchefens ledningsgrupp där bland andra förvaltningscheferna ingår 

(bilaga 2). 

Inför stabens slutgiltiga val av kontrollpunkter har det även beaktats möjlighet-

erna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp det som 

ska kontrolleras. 

Slutligen utgår stabens förslag från synsättet att intern kontroll: 

– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen 

av kontrollpunkterna kan komma att peka på 

 

Göran Gullbro 

Tf Förvaltningschef  

Bilagor 
1. Plan för nämndspecifik kontrollpunkt. 

 

2. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020, daterad 16 oktober 
2019 

3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 
ledningsgrupp 

4. Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020. Beslut 
KS 2019-10-22. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Förvaltningschef för verkställighet 
Verksamhetschefer för verkställighet 
Akten 
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 2019-10-16

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Allmänna bestämmelser 

§ 27

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1
Jan-okt 

2020

Total-  

under-

sökning

2020-11-30

Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2020

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar?

2021-01-31

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar.             

2018-08-21

Förvalt-

ningschef/    

VD

S-Tj-intern-kontroll-2020-kommunövergripande-plan-bilaga1692
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Kommunstyrelsens stab

Mikael Müller

 2019-10-16

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Gällande och kommande 

riklinjer och policy om 

inköp

2020-11-30

Plan för nämndsspecifik intern kontroll för år 2020

Har förvaltningen infört och implementerat 

gällande inköpsrutiner i sin organisation?
2021-01-31

Förvalt-

ningschef/ 

Administrati

v chef

Bilaga 3

Kontrollpunkt

1
Jan-okt 

2020

Total-  

under-

sökning

Tjänsteskrivelse-plan-för-intern-kontroll-2020-KFN-bilaga3793
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Sida 
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Datum 

2020-02-07 
Diarienummer 

2019-1621  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg   

 
 Myndighetsnämnden miljö och bygg 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 för 
Myndighetsnämnden miljö och bygg 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Myndighetsnämnden miljö och bygg fastställer plan för 

kommunövergripande intern kontroll för år 2020 

2. Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutar om nämndspecifik 
kontrollpunkt för år 2020 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har antagit en plan för kommunövergripande intern kontroll 
år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och 
helägda bolag ska följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 
semesterdagar? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Myndighetsnämnden beslutar om 
följande nämndspecifik kontrollpunkt:  

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?  

Intern kontroll ska ses som ett verktyg att styra och utveckla verksamheten så att 
lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar 
därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska 
göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.  

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

Den 29 augusti 2016 § 137 antog fullmäktige reglemente för intern kontroll. 
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Enligt reglementet ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och 
utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, 
men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och 
ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för 
kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska 
föregås av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 
ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1): 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 
20 semesterdagar?  

Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att se till att medarbetarna under 
semesteråret tar ut minst 20 av årets semesterdagar. Det beror på att avtalet 
Allmänna Bestämmelser föreskriver att det endast är de semesterdagar med lön 
som överstiger 20 som får sparas till ett senare semesterår. Om arbetstagaren 
har för många sparade dagar kan det för arbetsgivaren innebära att den 
anställde har rätt att använda både årets dagar och de sparade dagarna, vilket 
kan försvåra verksamheten om det blir mycket ledighet som ska planeras ut. 
Det finns även en arbetsmiljöaspekt i att den anställde tar ut sin semester och 
får vila. Outtagen semester påverkar också kommunens ekonomiska resultat, då 
kommunens semesterlöneskuld till de anställda för sparad semester ökar. 

Förslag till nämndspecifik punkt för intern kontroll 2020 

Förvaltningen föreslår Myndighetsnämnden miljö och bygg att besluta om 
följande kontroll punkt för den interna kontrollen 2020: 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation? 

Syftet med inköpsriktlinje är att trygga att varor, tjänster och entreprenader 
köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna beskriver hur 
kommunens inköpsorganisation ska se ut, vilka roller det finns knutna till 
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organisationen och vem som utser olika funktioner. I riktlinjerna fastställs även  
att inga privata utlägg ersätts, vad som händer vid misskötsel och hur 
riktlinjerna ska följas upp och att de ska utvärderas. 

Inköpsrutin tas fram för att säkerställa att kommunen följer lagen om 
upphandling (LOU) och ska läsas som ett komplement till kommunens 
inköpsriktlinjer. Rutinen är främst ett stöd för de personer på enheterna som 
fungerar som beställare eller har någon annan roll kopplat till inköp. Rutinen 
gäller dock alla anställda. 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Stabens förslag baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter 
har inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 
kommunchefens ledningsgrupp där bland andra förvaltningscheferna ingår 
(bilaga 2). 

Inför stabens slutgiltiga val av kontrollpunkter har det även beaktats 
möjligheterna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp 
det som ska kontrolleras. 

Slutligen utgår stabens förslag från synsättet att intern kontroll: 

– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten. 

– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen av 
kontrollpunkterna kan komma att peka på. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från verksamhetsområde miljö och bygg daterad den 7 

februari 2020.  

2. Bilaga, Plan för nämndspecifik kontrollpunkt.  

3. Bilaga, Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020 daterad 16 
oktober 2019. 

4. Bilaga, Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 
ledningsgrupp. 

5. Bilaga, Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020. 
Beslut KS 2019-10-22. 

Åsa Lindqvist 
Verksamhetschef bygg och miljö  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Förvaltningschef för kännedom 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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§ 135  Dnr 2019/574 

 

Fastställande av intern kontroll 2020, 

Kommunövergripande samt nämndspecifika 

kontrollpunkter för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer plan för kommunövergripande 

intern kontroll för år 2020 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nämndspecifik kontrollpunkt 

för år 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 

kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 

och helägda bolag ska följa upp: 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats. 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande 

nämndspecifika kontrollpunkt. 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?  

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 

göra vad 

Den 29 augusti 2016 § 137 antog fullmäktige reglemente för intern kontroll. 

Enligt reglementet ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och 
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utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men 

också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.  

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 

processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 

övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 

att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-

övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 

av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 

plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 

kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 

ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 

kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 

och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1): 

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att se till att 

medarbetarna under semesteråret tar ut minst 20 av årets semesterdagar. Det 

beror på att avtalet Allmänna Bestämmelser föreskriver att det endast är de 

semesterdagar med lön som överstiger 20 som får sparas till ett senare 

semesterår. Om arbetstagaren har för många sparade dagar kan det för 

arbetsgivaren innebära att den anställde har rätt att använda både årets dagar 

och de sparade dagarna, vilket kan försvåra verksamheten om det blir mycket 

ledighet som ska planeras ut. Det finns även en arbetsmiljöaspekt i att den 

anställde tar ut sin semester och får vila. Outtagen semester påverkar också 

kommunens ekonomiska resultat, då kommunens semesterlöneskuld till de 

anställda för sparad semester ökar. 

Förslag till nämndspecifik punkt för intern kontroll 2020 

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta om följande 

kontroll punkt för den interna kontrollen 2020: 

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation? 

Syftet med inköpsriktlinje är att trygga att varor, tjänster och entreprenader 

köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 

miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna beskriver hur 

kommunens inköpsorganisation ska se ut, vilka roller det finns knutna till 

organisationen och vem som utser olika funktioner. I riktlinjerna fastställs även 

2101



 
 
      

 
      

 

3(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att inga privata utlägg ersätts, vad som händer vid misskötsel och hur 

riktlinjerna ska följas upp och att de ska utvärderas.  

Inköpsrutin tas fram för att säkerställa att kommunen följer lagen om 

upphandling (LOU) och ska läsas som ett komplement till kommunens 

inköpsriktlinjer. Rutinen är främst ett stöd för de personer på enheterna som 

fungerar som beställare eller har någon annan roll kopplat till inköp. Rutinen 

gäller dock alla anställda. 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Stabens förslag baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter 

har inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 

kommunchefens ledningsgrupp där bland andra förvaltningscheferna ingår 

(bilaga 2). 

Inför stabens slutgiltiga val av kontrollpunkter har det även beaktats möjlighet-

erna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp det som 

ska kontrolleras. 

Slutligen utgår stabens förslag från synsättet att intern kontroll: 

– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten. 

– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen 

av kontrollpunkterna kan komma att peka på. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsörvaltningen daterad den 27 
november 2019 

2. Bilaga, Plan för nämndspecifik kontrollpunkt. 

3. Bilaga, Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020 daterad 16 
oktober 2019. 

4. Bilaga, Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 
ledningsgrupp. 

5. Bilaga, Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020. 
Beslut KS 2019-10-22. 

6. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 4 december 2019 § 105. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Förvaltningschef för verkställighet 

Verksamhetschefer för verkställighet 

Akten 
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Datum
2019-11-27

Diarienummer
SBN  2019/574

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se 

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställande av intern kontroll 2020. 
Kommunövergripande samt nämndspecifika 
kontrollpunkter för samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer plan för kommunövergripande 

intern kontroll för år 2020

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nämndspecifik kontrollpunkt 
för år 2020

Sammanfattning
Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp:

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 
20 semesterdagar?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats.

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande 
nämndspecifika kontrollpunkt.

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 
göra vad
Den 29 augusti 2016 § 137 antog fullmäktige reglemente för intern kontroll. 
Enligt reglementet ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och 
utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men 
också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
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Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 
av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 
ska föregås av en riskanalys.

Förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2020
Kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp (bilaga 1):

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 
20 semesterdagar? Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att se till att 
medarbetarna under semesteråret tar ut minst 20 av årets semesterdagar. Det 
beror på att avtalet Allmänna Bestämmelser föreskriver att det endast är de 
semesterdagar med lön som överstiger 20 som får sparas till ett senare 
semesterår. Om arbetstagaren har för många sparade dagar kan det för 
arbetsgivaren innebära att den anställde har rätt att använda både årets dagar 
och de sparade dagarna, vilket kan försvåra verksamheten om det blir mycket 
ledighet som ska planeras ut. Det finns även en arbetsmiljöaspekt i att den 
anställde tar ut sin semester och får vila. Outtagen semester påverkar också 
kommunens ekonomiska resultat, då kommunens semesterlöneskuld till de 
anställda för sparad semester ökar.

Förslag till nämndspecifik punkt för intern kontroll 2020
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta om följande 
kontroll punkt för den interna kontrollen 2020:

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Syftet med inköpsriktlinje är att trygga att varor, tjänster och entreprenader 
köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna beskriver hur 
kommunens inköpsorganisation ska se ut, vilka roller det finns knutna till 
organisationen och vem som utser olika funktioner. I riktlinjerna fastställs även 
att inga privata utlägg ersätts, vad som händer vid misskötsel och hur 
riktlinjerna ska följas upp och att de ska utvärderas. 

Inköpsrutin tas fram för att säkerställa att kommunen följer lagen om 
upphandling (LOU) och ska läsas som ett komplement till kommunens 
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inköpsriktlinjer. Rutinen är främst ett stöd för de personer på enheterna som 
fungerar som beställare eller har någon annan roll kopplat till inköp. Rutinen 
gäller dock alla anställda.

Förslaget baseras på en riskanalys
Stabens förslag baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter 
har inventerats, prioriterats och hanterats. Riskanalysen genomfördes i 
kommunchefens ledningsgrupp där bland andra förvaltningscheferna ingår 
(bilaga 2).

Inför stabens slutgiltiga val av kontrollpunkter har det även beaktats möjlighet-
erna att med en rimlig arbetsinsats och till en rimlig kostnad följa upp det som 
ska kontrolleras.

Slutligen utgår stabens förslag från synsättet att intern kontroll:
– är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten
– ska ha sin tyngdpunkt i att åtgärda de eventuella brister som uppföljningen 

av kontrollpunkterna kan komma att peka på

Göran Gullbro
Tf Administrativ chef

Göran Gullbro
Tf Administrativ chef

Bilagor
1. Plan för nämndspecifik kontrollpunkt.

2. Plan för kommunövergripande intern kontroll 2020, daterad 16 oktober 
2019

3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens 
ledningsgrupp

4. Fastställande av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020. Beslut 
KS 2019-10-22.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Förvaltningschef för verkställighet
Verksamhetschefer för verkställighet
Akten
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LUDVIKA KOMMUN
Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller

 2019-10-16

Bilaga 1 Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2020

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen ska
vara klar

Uppföljning-
en ska

rapporteras
till KS

1
Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla
medarbetare under semesteråret tar ut minst
20 semesterdagar?

Allmänna bestämmelser
§ 27

Jan-okt
2020

Total-
under-

sökning

Förvalt-
ningschef/

VD
2020-11-30 2021-01-31

Internt informationsbrev
till chefer Uttag av 20 av

årets semesterdagar.
2018-08-21
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LUDVIKA KOMMUN
Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller

2019-08-20

Bilaga 2 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens ledningsgrupp. Underlag för
tjänstemannaförslag till kommungemensamma kontrollpunkter för 2020                

Risk / negativ händelse / tänkbar
kontrollpunkt

System / process / rutin

Lag /
förordning /
föreskrift /

styrdokument
etc

Tidsperiod Metod

Bedömning av risken

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Följs interna rutiner kring (all typ av) frånvaro?
Anmälan. Uppföljning.

Allmänna bestämmelser
m.m 3 4 12

Har vi en krisorganisation som fungerar för
särskilda händelser?

Krisberedskap 3 4 12

Har nämnderna registerförteckning gällande
GDPR?

GDPR 2 3 6

Följs rutinerna för hanteringen av inköp med
FirstCard?

Inköp 2 3 6

Fordonspool 2 2 4

Följs rutinerna för hantering av incident-
/felrapportering 2 3 6
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   2019-11-27 Riskmatris och riskanalys  2(2) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun

Riskmatris för intern kontroll

Konse-
kvens

4. Allvarlig 4 8 12 16

3. Kännbar 3 6 9 12

2.Lindrig 2 4 6 8

1. Försum-
bar 1 2 3 4

1. Osannolik
2. Mindre
sannolik

3. Möjlig 4. Sannolik
Sanno-
likhet

Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:
1. Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa
2. Mindre sannolik risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa
3. Möjlig det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa
4. Sannolik det är mycket troligt att händelsen ska inträffa

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:
1. Försumbar är obetydlig för olika intressenter och kommunen
2. Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen
3. Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4. Allvarlig är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

1 − 4 Rutinen/processen/systemet behöver inte kontrolleras. 

6 − 9 Rutinen/processen/systemet kan kontrolleras.  

12 −16 Rutinen/processen/systemet bör/ska kontrolleras.
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LUDVIKA KOMMUN
Kommunstyrelsens stab
Mikael Müller

 2019-10-16

Bilaga 3 Plan för nämndsspecifik intern kontroll för år 2020

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tids-
period

Metod
Ansvarig
funktion

Beräknad
tidsåtgån

g

Uppfölj-
ningen ska
vara klar

Uppföljning-
en ska

rapporteras
till KS

1 Har förvaltningen infört och implementerat
gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Gällande och
kommande riklinjer och

policy om inköp
Jan-okt
2020

Total-
under-

sökning

Förvalt-
ningschef/
Administrat

iv chef

2020-11-30 2021-01-31
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Social- och utbildningsnämnden 
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§ 164  Dnr 2019/347 – 00  

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 

Beslut 

Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 

bilaga 1 och bilaga 2 daterade 19 november 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Signerar alla chefer utanordningslistor efter lönekörning 1? 

2. Följer förvaltningen kraven enligt GDPR artikel 30; d v s antecknas alla 

personuppgiftsbehandlingar i särskild förteckning? (Efecte)  

 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i social- och utbildningsförvaltningens 

ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, 

kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret 

tar ut minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet den 27 november 2019, § 97. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019. 

3. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 19 november 2019. 

4. Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 19 november 2019. 
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5. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i social- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 19 november 2019. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, inklusive handlingar 

Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom, inklusive handlingar 

Kommunrevisorerna för kännedom, inklusive handlingar 

Kanslichef 

Akten 
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Social- och utbildningsförvaltningen 

Lena Göransson 

lena.goransson@ludvika.se 
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2019-11-19 
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Social- och utbildningsnämnden 

 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 

bilaga 1 och bilaga 2 daterade 19 november 2019. 

Sammanfattning 

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

 

1. Signerar alla chefer utanordningslistor efter lönekörning 1? 

2. Följer förvaltningen kraven enligt GDPR artikel 30; d v s antecknas alla 

personuppgiftsbehandlingar i särskild förteckning? (Efecte)  

 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i social- och utbildningsförvaltningens 

ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, 

kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 

20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 

ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 

förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 

fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-11-19 

Diarienummer 
SUN 2019/347 - 00 

Sida 

2(3) 

 

 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 

processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 

övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 

att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-

övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 

av en riskanalys. 

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 

plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 

kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 

ska föregås av en riskanalys. 

Förslag till plan för intern kontroll 2020 

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020, med följande 

nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 

 

1. Signerar alla chefer utanordningslistor efter lönekörning 1? 

2. Följer förvaltningen kraven enligt GDPR artikel 30; d v s antecknas alla 

personuppgiftsbehandlingar i särskild förteckning? (Efecte) 

 

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 

från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 

sammanträde 22 oktober 2019 § 198 antog kommunstyrelsen en plan för 

kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 

kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

minst 20 semesterdagar? 

Förslaget baseras på en riskanalys 

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 

och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Riskanalysen genomfördes i social- och utbildningsförvaltningens 

ledningsgrupp, där förvaltningschefen, kanslichefen och verksamhetscheferna 

för skola, förskola och IFO ingår (bilaga 3). 

Barbro Forsberg Nystedt 

Förvaltningschef 

Lena Göransson 

Kanslichef 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-11-19 

Diarienummer 
SUN 2019/347 - 00 

Sida 

3(3) 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 19 
november 2019. 

Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 
19 november 2019. 

Bilaga 3 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i social- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 19 november 2019. 

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

Social- och utbildningsförvaltningen

Barbro Forsberg Nystedt

 2019-11-19

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Allmänna bestämmelser 

§ 27

Jan-okt 

2020

Total-  

under-

sökning

2020-11-30

Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter för 2020

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar?

2021-01-31

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar .             

2018-08-21

Förvalt-

ningschef/    

VD

8 timmar

Bilaga 1

Kontrollpunkt

1

Intern-kontroll-2020-SUN-antagande-av-plan-bilaga16115



LUDVIKA KOMMUN

Social- och utbildningsförvaltningen

Barbro Forsberg Nystedt

 2019-11-19

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

funktion

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

* Handlingsplan:  

1. Samtliga chefer informeras om att de ska undersöka vilka personuppgiftsbehandlingar de själva och deras anställda har.

2. En förenklad lista i Excel läggs upp som cheferna har behörighet till, där de ska anteckna vilka personuppgiftsbehandlingar 

de funnit.

3. Dataskyddshandläggare antecknar personuppgiftsbehandlingarna i Efecte.

jan-okt 

2020

Information 

till chefer och 

kontroll med 

löneenheten

GDPR artikel 30
jan-okt 

2020

Handlings- 

plan*
2

Följer förvaltningen kraven enligt GDPR artikel 

30; d v s antecknas alla 

personuppgiftsbehandlingar i särskild 

förteckning? (Efecte)

Bilaga 2

Kontrollpunkt

1

Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2020

Signerar alla chefer utanordningslistor efter 

lönekörning 1?
2021-01-31

Förvalt- 

ningschef
8 timmar

2020-10-30 2021-01-31
Förvalt- 

ningschef
24 timmar

2020-10-30

Kommunens 

chefsföreskrifter för 

Heroma

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2020-SUN-antagande-av-plan-bilaga27116



LUDVIKA KOMMUN

Social- och utbildningsförvaltningen

Barbro Forsberg Nystedt

201X-XX-XX

Bilaga 3  

                

Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Risk-

poäng

(1−4) (1−4) (1−16)

Heroma

Kommunens 

anvisningar för 

chefers arbete i 

Heroma

jan-okt 

2020

Information till 

samtliga chefer 

och uppföljning 

via löneenheten

2 3 6

Särskild lista i Exel/Efecte
GDPR art. 

30

jan-okt 

2020

Handlings-

plan*
4 3 12

Chefer signerar inte utanordningslistor efter 

lönekörning 1. (Felaktiga löner och löneskulder 

kan bli följden.)

Listor över personuppgiftsbehandlingar 

antecknas inte i särskild förteckning.

Risk / negativ händelse / tänkbar 

kontrollpunkt

Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 

19 november 2019. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2020

Bedömning av risken

Tidsperiod MetodSystem / process / rutin

Lag / 

förordning / 

föreskrift / 

styr-

dokument etc

Intern-kontroll-2020-SUN-antagande-av-plan-bilaga38117
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511 LUDVIKA
� KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltnnigen 

KOMMUNGEMENSAMMAINTERNKONTROLLPUNKTER 

Datum 

2019-12-09 

Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma 

kontrollpunkter för 2020 

Kontrollpunkt 

1 

Tar arbetsgivaren sitt 

ansvar att se till att alla 

medarbetare under 

semesteråret tar ut 

minst 20 

semesterdagar? 

Lag/ förordning/ föreskrift/ 

styrdokument etc 

Allmänna bestämmelser § 27 

Internt informationsbrev till chefer 
Uttag av 20 av årets semesterdagar. 

2018-08-21 

r.■ ffl""·'-'�ill!IJ·I"'4 i"'t•�H Metod 

Jan-okt 2020, 
Total- under-

sökning 

Ansvarig 

person 

Förvalt
ningschef 

Beräknad 

tidsåtgång 

--- - ---,1 --:Uppfoljnlng-e 
UppfolJ-nlngen ska 
ska vara klar rappo::ras tl 

2020-11-30 2021-01-31 

C:\Users\asen0519\AppData\Roaming\Evolution\f4c54beb-79a9-4be5-884 7-a 7 e55beaf77 4 \Bli 1 Antagande av plan 2020 kommungemensamma internkontrollpunkter 
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rl'f LUDVIKA 
� KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltnnigen 

Bilaga 2 

1. Inhämtas samtycke till

registrering i

kvalitetsregistret Senior Alert

och är det dokumenterat på

ett korrekt sätt?

2. Sker omprövningar och

förlängningar av

biståndsbeslut på ett

rättssäkert sätt?

NÄMNDSPECIFIKA INTERNKONTROLLPUNKTER 

Datum 
2019-12-09 

Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2020 

HSL 

Dataskyddsförordningen 

Sol 

Mars Stickprov 
Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Jan-Juni I 
Totalundersökl Verksamhetscontroller 

nrng 

2020-09-30 I 2021-01-31 

2020-09-30 I 2021-01-31 

C:\Users\asen0519\AppData\Roaming\Evolution\67872864-cf5f-4d82-9e36-061714 7adf3c\Bil 2 Antagande av plan 2020 nämndspecifika internkontroll punkter 
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al' LUDVIKA 
� KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

RISKANALYS 
Datum 

2019-10-23 

Bilaga 3 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2020 

Risk/ negativ händelse/ 
tänkbar kontrollpunkt 

System/ 
process/ 

rutin 

Samtycke, i kvalitetsregister 

Hygienronder 

Utdrag i belastningsregister 

Omprövningar och beslut 

Erbjudande om boende 

I nterko ntro I lsåtgä rd er 

Specialkost 

Lag/ förordning/ föreskrift/ styr-dokument etc Tidsperiod Metod 

I kvalitetsregistret Senior Alert och är det Första dokumenterat kommer att ske ur ett slumpmässigt halvåret dokumenterat på ett korrekt sätt? utvalda journaler, under mars månad. 

g 011 av o a,O orro 

Utförs dessa enligt rutin? 

Sker detta enligt rutin? 

Sker omprövningar och förlängningar av 

I Första Varje månadsskifte för den månad som passerats, 

I biståndsbeslut på ett rättssäkert sätt? 
halvåret samt en sammanfattning av hela kontrollperioden vid

periodens slut. 

Inom 3 mån 

Genomförs åtgärder efter 
I I inte rko ntro I Is resultat? 

Säkerställs att eleverna får den specialkost 
Ide behöver? I I 

C:\Users\asen0519V,.ppData\Roaming\Evolution\a97bdafd-667f-4dd5-93b6-a100090fOab7\Bil 3 Riskanalys 2020 

I 

I 

I 

I 

I 

- ---- -Bedömning avrisken - - - ·7
annolikhet Konsekvens Riskpoäng 

(1-4) (1-4) (1-16) 

3 I 4 

1 I 4 

1 I 4 4 

4 I 4 16 

'I 

�· 

I 
1 I 3 3 ;! , .. ·�

-·t' 

3 I 4 

4 I 3 

12 

-- --····- ---

12 

9126



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gemensam nämnd för upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-17 
 

 

  
 

 

§ 5  Dnr 2020/10 

 

Plan för intern kontroll 2020 

Beslut 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 

kontroll 2020, enligt bilaga.  

Beskrivning av ärendet 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) ska årligen fastställa  

en plan för intern kontroll. Internkontrollplan ska säkerställa att den interna 

kontrollen fungerar i organisationen.  

Planen omfattar följande kontrollpunkter för Upphandlingscenter:  

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

2. Anmäls delegationsbeslut till GNU enligt delegationsordning? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp 

(Ludvika kommun och där ingår UhC som enhet), där risker och tänkbara 

kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten för 

Ludvika kommun (värdkommun) ska följas upp: 

3. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under 

semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar  

om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 

kontroll 2020, daterad den 11 februari 2020.  

2. Plan för Intern kontroll 2020 GNU, daterad den 11 februari 2020. 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut inkl. bilagor skickas till 

Samverkande kommuner  

Controller  

Akten  
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UpphandlingsCenter  

Anders Karlin 

anders.karlin @ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-11 
Diarienummer 

GNU  2020/10 - 00 

 

 

 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

 

Fastställande av Upphandlingscenters plan för intern 

kontroll 2020 

Förslag till beslut 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern 

kontroll 2020, enligt bilaga.  

Beskrivning av ärendet  

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) ska årligen fastställa  

en plan för intern kontroll. Internkontrollplan ska säkerställa att den interna 

kontrollen fungerar i organisationen.  

Planen omfattar följande kontrollpunkter för Upphandlingscenter:  

1. Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

2. Anmäls delegationsbeslut till GNU enligt delegationsordning? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp 

(Ludvika kommun och där ingår UhC som enhet), där risker och tänkbara 

kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten för 

Ludvika kommun (värdkommun) ska följas upp: 

3. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under 

semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

GNU och fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar  

om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter   

Bilagor 
GNU Plan Intern kontroll 2020 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-02-11 

Diarienummer 
GNU 2020/ 

Sida 

2(2) 

 

 

Beslut skickas till 
Akten  
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LUDVIKA KOMMUN

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Anders Karlin

 2020-02-11

Lag / förordning / 

föreskrift / 

styrdokument etc

Tids-

period
Metod

Ansvarig 

person

Beräknad 

tidsåtgång

Uppfölj-

ningen ska 

vara klar

Uppföljning-

en ska 

rapporteras 

till KS

Jan-sep

Total 

undersök-

ning

Kommunallagen                                                                                 

Delegationsordning
Febr-juni Stickprov2

Anmäls delegationsbeslut till GNU enligt 

delegationsordningen? (Nämndspecifik 

kontrollpunkt)

Bilaga 

Kontrollpunkt

1

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll för 2020

Genomförs brandskyddsronder varje kvartal? 

(Nämndspecifik kontrollpunkt)
2021-01-31Chef UhC

2020-08-31 2021-01-31Chef UhC

2020-10-31

Brandskyddskontroll 

2018-10-31, finns på 

intranätet Insidan

2021-01-313

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla 

medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 

semesterdagar? (Kommunspecifik kontrollpunkt)

Allmänna bestämmesler    

§ 27                              

Internt informationsbrev 

till chefer Uttag av 20 av 

årets semesterdagar 

2018-08-21

Jan-okt
Total under-

sökning
Chef UhC 2020-11-30

Sida 1 av 1 Bilaga Plan för Intern kontroll 2020 GNU5131



Protokoll 
Diarienummer 

LH2020/81 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB 
Dokumentdatum 

2020-03-11 

§93 INTERNKONTROLLPLAN 2020 
Hans Westergren redovisar internkontrollplan 2020, bilaga 16. 

Styrelsen beslutar anta internkontrollplan 2020. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§94 NYUPPLANING VERKSAMHETSFÖRÄNDRING M M 2020 
Styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB beslutar nyuppläna 35 miljoner kronor för att säkra 
finansiering av verksamhetsanpassningar i de fastigheter som hyrs av kommunen, bilaga 17. 

Styrelsen uppdrar till UlfRosenqvist med Sami Lylander som ersättare att frân och med den 2020-03-11 
till och med den 2020-07-31 för företagets räkning nyupplâna, dvs. öka företagets skulder under nämnda 
period, med totalt 35 Mkr. 

§95 STYRELSENS ARBETSORDNING 
Styrelsen diskuterar förslag till ny arbetsordning för styrelsen, bilaga 18. 
Arbetsordningen revideras ärligen och beslutas pâ bolagens konstituerande styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar anta arbetsordning. 

§96 VD INSTRUKTION 
Punkten utgâr tillsvidare. 

§97 RAPPORTINSTRUKTION 
Styrelsen diskuterar förslag till ny rapportinstruktion, bilaga 19. 

Styrelsen beslutar anta rapportinstruktion. 

§98 MOTION ANGAENDE ÖDDÖ 
Ulf Rosenqvist informerar om inlämnad motion gällande förslag till försäljning av Öddö. Bolaget har fätt 
motionen pâ remiss för yttrande, bilaga 20. 

Styrelsen ger VD i uppdrag att svara pâ remiss en och förklara aktuellt läge beträffande Öddö. Förslag till 
svar redovisas pâ styrelsemötet 2020-04-08. 

§99 ÖRNTORP 3:1 FÖRSÄLJNING 
UlfRosenqvist redovisar förslag till försäljning av del av Örntorp 3:1, bilaga 21 

Styrelsen beslutar godkänna försäljning av del av Örntorp 3:1 och uppdrar till VD att genomföra 
försäljningen. 

3 (4) 
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Protokoll 
Diarienummer 

LH2020/82 

Dokumenttitel 

Styrelsemöte LudvikaHem AB 
Dokumentdatum 

2020-03-11 

§75 INTERNKONTROLLPLAN 2020 
Hans Westergren redovisade internkontrollplan 2020 pâ Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 
2020-03-11 §93, bilaga 15-16. 

Styrelsen beslutade anta internkontrollplan 2020. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 

§76 STYRELSENS ARBETSORDNING 
Styrelsens arbetsordning diskuterades pâ Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2020-03-11 §9S, 
bilaga 17 

Styrelsen beslutade anta arbetsordning. 

§77 VD INSTRUKTION 
Punkten utgär tillsvidare. 

§78 RAPPORTINSTRUKTION 
Styrelsen diskuterade rapportinstruktionen pâ Ludvika Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 2020-03-11 
§97, bilaga 18. 

Styrelsen beslutade anta rapportinstruktion. 

§790VRIGT 
Inga övriga fragor. 

§80 NÄST A SAMMANTRÄDE 
Onsdagen den 8 april 2020, direkt efter Ludvika Kommunfastigheters styrelsemöte, Köpmansgatan 2. 

Lena Karlmats 

/ 
[usteras 
I 
I 
I 
! 

{ 

Vid Protokollet 

Conny Bringâs 

3 (3) 

2133



        
 

1 (1) 

 Plan Diarienummer 

      

Dokumenttitel    

Internkontroll - 2020 
 Skapad av  

Gunilla Hultin 

Tillhörighet 

Administrativa avdelningen  

Version 

[1.0] 

 

 

 

 

 

Antaget av 

Hans Westergren 

Dokumentdatum 

2016-06-16 

    

RUTINER/SYSTEM TIDSPERIOD /  

FREKVENS 

METODIK ANSVARIG SLUTTID 

VERKSAMHET 
    

Fler åtgärder ska kunna utföras av fastighetsvärdar efter 

genomförd utbildning och införandet av förvaltningsåret. 

Minskat behov av årsentreprenörstid 

Kontrolleras månadsvis 

under perioden april – 

oktober 

Fakturauppföljning Hans Westergren 2020-10-31 

Risk för överfakturering från entreprenörer Kontrolleras månadsvis 

under perioden april - 

oktober 

Kontroll av fakturor mot gällande 

ramavtal 

Hans Westergren 2020-10-31 
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Kompletterande handlingar kommer senare
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

 

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

Datum 

2020-03-16 
Diarienummer 

KS  2020/126-00 

 
 

 
Fullmäktige  

 

Utträde ur Falun Borlänge regionen AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att Ludvika kommun begär utträde ur Falun 

Borlänge regionen AB per den 31 december 2020.  

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa 
beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2020 § 6 att ge kommunchefen i 
uppdrag att i samverkan med Smedjebackens kommun förhandla om ett utträde 
ur Falun Borlänge regionen AB (FBR). En fråga om fortsatt medlemskap 
aktualiserades i samband med de förändringar som skett i länet från år 2019 
med nya regionala aktörer, Dalarnas kommunförbund (DKF) och nya Region 
Dalarna.  

Det finns en parallellitet i delar av Samarkands utbud jämfört med FBR. I det 
perspektivet bedöms stödet från FBR vara av mindre betydelse. Efter 
avvecklingen av kommunalförbundet Region Dalarna upplevs det även att det 
nybildade Dalarnas kommunförbund (DKF) ha möjlighet att bli en stark aktör. 
DKF är därför ett viktigt forum som Ludvika och Smedjebacken vill lägga 
energi på. Att hitta former för ett inflytande i Region Dalarna bedöms också 
vara av stor betydelse.  

Kommuncheferna har efter beslutet i respektive kommunstyrelse tagit upp 
frågan om utträde i samband med FBR:s beredningsmöten. Förhandlingen är 
klar och ett förslag har tagits fram tillsammans med Smedjebackens kommun 
om ett utträde ur FBR.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 januari 2020, § 6 ge 
kommunchef i uppdrag att i samverkan med Smedjebackens kommun att 
förhandla om ett utträde ur Falun Borlänge regionen AB. Motsvarande beslut 
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togs av kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun vid sammanträde den 3 
december 2019 § 138.  

Bakgrund 
Ludvika och Smedjebackens kommuner är tillsammans med kommunerna 
Falun, Borlänge, Gagnef och Säter medlemmar och aktieägare i 
utvecklingsbolaget Falun Borlänge regionen AB (FBR). Utvecklingsbolaget har 
som syfte att verka inom områdena kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, infrastruktur och byggande. På projektbasis bedrivs 
kommunövergripande samverkansprojekt. En fråga om fortsatt medlemskap 
aktualiserades i samband med de förändringar som skett i länet från år 2019 
med nya regionala aktörer, Dalarnas kommunförbund (DKF) och nya Region 
Dalarna. 

De båda kommunerna Ludvika och Smedjebacken bildar tillsammans en lokal 
arbetsmarknadsregion och ingår tillsammans med Region Dalarna, ABB och 
Ovako i den ekonomiska föreningen Samarkand2015. Genom Samarkand får 
kommunerna en kanal för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som 
utbildning, forskning, infrastruktur, kompetensförsörjning inklusive 
medflyttarjobb, regionens attraktivitet, näringslivets utveckling och roll i 
samhället samt kunskapsutbyte. Det finns således en parallellitet i delar av 
Samarkands utbud jämfört med FBR. I det perspektivet bedöms stödet från 
FBR vara av mindre betydelse.  

Efter avvecklingen av kommunalförbundet Region Dalarna upplevs det 
nybildade DKF ha möjlighet att bli en stark aktör och är därför ett viktigt 
forum som Ludvika och Smedjebacken vill lägga energi på. Att hitta former för 
ett inflytande i Region Dalarna bedöms också vara av stor betydelse.  

Beredning 
Kommuncheferna har efter beslutet i respektive kommunstyrelse tagit upp 
frågan om utträde i samband med FBR:s beredningsmöten. Beredningen utgörs 
av VD för FBR och de ingående kommunernas kommunchefer/ 
kommundirektörer. I första hand har frågan om tolkning av nu gällande 
aktieägaravtal beretts i den gruppen. Aktieägaravtalet anger att en uppsägning av 
detsamma ska göras senast sex (6) månader före avtalstidens utgång, vilket är 
den 31 december 2020. I samband med utträdet ska Ludvikas och 
Smedjebackens andelar av aktiekapitalet lösas in av bolaget. 

Vid styrelsen för FBR sammanträde den 12 februari 2020 beslutades att ge VD 
i uppdrag att göra en utredning för att beskriva konsekvenserna av att Ludvika 
och Smedjebackens kommuner förväntas begära utträde ur bolaget. 

Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebacken har därefter träffat VD för 
FBR för att säkerställa tolkningen av befintligt aktieägaravtal. Den praktiska 
hanteringen av ett eventuellt utträde föreslås skötas med stöd av 
kommunchefer och ekonomichefer i Ludvika och Smedjebacken. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att Ludvika 
kommun per den 31 december 2020 begära utträde ur Falun Borlänge regionen 
AB samt att för egen del ge kommunchefen i uppdrag att verkställa fullmäktiges 
beslut.  

Ekonomiska konsekvenser 
Under 2019 betalade Ludvika kommun cirka 1 750 000 mnkr inklusive moms 
till FBR, varav 1,3 mnkr i medlemsavgift och 0,4 mnkr medfinansiering. Detta 
innebär en kostnadsminskning om fullmäktige beslutar enligt förvaltningens 
förslag. Dock bör hänsyn tas till att kommunen eventuellt behöver bekosta 
delar som ingått i medlemskapet i andra forum eller fortsätta betala för de delar 
som kommunen vill vara delaktig i såsom projektet arbetsmarknadskunskap. 

Vid kontakt med berörda tjänstepersoner har information getts om att 
hanteringen av de finansiella delarna kommer att aktualiseras från år 2021. 
Under 2020 kommer kommunerna fortsätta betala enligt avtal.   

Se bilaga för noggrannare fakturering till FBR under år 2019.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

Bilagor 
Ekonomisk kalkyl, fakturering till FBR 2019.  

Beslut skickas till 
Kommunchef för verkställighet 
Ekonomienheten för verkställighet 
FBR för kännedom  
Smedjebacken för kännedom  
Akten  
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Doktyp Fakturanr Vernrprefix Vernr Leverantör Objektid Fakturabelopp Betdat Status Doklöpnummer
Faktura   2013141 2019 710595 Falun Borlänge Regionen AB 269 760,00 190301 Attesterad 651749 Medfinansiering Arbetsmarknadskunskap Näringsliv Stab
Faktura   2013137 2019 710622 Falun Borlänge Regionen AB 633 750,00 190301 Attesterad 651780 Fakturering av ägarkommunenrna; Bas, Marknad och Infrastruktur Näringsliv Stab
Faktura   2013175 2019 713152 Falun Borlänge Regionen AB 2 144,00 190321 Attesterad 654666 Studiebesök Västerås och Hallstahammar  Näringsliv Stab
Faktura   2013202 2019 715593 Falun Borlänge Regionen AB 62 500,00 190405 Attesterad 657415 Medfinansiering Partnerskap Bergslagsbanan 2019 Näringsliv Stab
Faktura   2013215 2019 724943 Falun Borlänge Regionen AB XX13100 1 344,00 190620 Attesterad 668163
Faktura Kredit 2013217 2019 725620 Falun Borlänge Regionen AB XX13100 -1 344,00 190620 Attesterad 668940
Faktura   2013218 2019 725621 Falun Borlänge Regionen AB 1 344,00 190625 Attesterad 668941
Faktura   2013234 2019 729382 Falun Borlänge Regionen AB Jan Lindström 633 750,00 190730 Attesterad 673117 Fakturering av ägarkommunenrna; Bas, Marknad och Infrastruktur Näringsliv Stab
Faktura   2013257 2019 741066 Falun Borlänge Regionen AB Xx09000 - Erik Odens 39 375,00 191108 Attesterad 686307 Kostnad för Almedalen 2019
Faktura   2013275 2019 744115 Falun Borlänge Regionen AB XX11100 50 000,00 191211 Attesterad 689953 Medfinansiering av Partnerskap Bergslagsdiagonalen Näringsliv Stab
Faktura   2013287 2019 747335 Falun Borlänge Regionen AB XX21000 Erik Odens 58 885,00 200103 Attesterad 693666 Kostnad för Business Arena Stockholm 2019

1 751 508,00
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Malin Ekholm, 0240 861 82 
malin.ekholm@ludvika.se  

Datum 

2020-03-16 
Diarienummer 

KS  2019/583-00 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Beslut om medverkan i Säker digital kommunikation 
år 2020  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge avsiktsförklaringen för att delta i projektet 
Säker digital kommunikation (SDK) för år 2020. Kostnaderna tas inom ramen 
för kommunstyrelsens förvaltnings budget. 

Sammanfattning  
Inera skickat en avsiktsförklaring för slutförande av projektet Säker digital 
kommunikation (SDK). Syftet med SDK är att kunna ersätta fax och brev med 
digital kommunikation samt att SDK på sikt ska fungera för digital 
kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar.  

SDK har finansierats genom regionerna och Sveriges kommuner och regioner 
(SKR)/Inera. Sveriges kommuner erbjuds nu att delta i projektet år 2020 och på 
så vis medfinansiera projektet genom att avse avsiktsförklaringen. Kostnaden 
för år 2020 uppgår till cirka 25 200 kr.  

Beskrivning av ärendet 
Inera har under 2019 inkommit med en skrivelse gällande avsiktsförklaring för 
slutförande av projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett 
samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har 
pågått sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade 
verksamheterna i Sverige på ett säkert sätt ska kunna ersätta fax och brev med 
digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska fungera för digital 
kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar.  

Innehållet i SDK är en digital adressbok, specifikationer och standarder för hur 
säkra meddelanden utbyts, samt teknik för informationsutbyte. Användare 
ansvarar själva för att anpassa sina IT-stöd och arbetsprocesser för att kunna 
använda SDK.  

SDK har till och med 2019 finansierats genom regionerna, Sveriges kommuner 
och regioner  (SKR)/Inera och myndigheterna har delat på kostnaderna. Från 
och med 2020 erbjuds även Sveriges kommuner att gå med som finansiärer av 
återstående projektperiod. Att avge avsiktsförklaringen innebär för  Ludvika 
kommun är delaktig i projektet och bidrar med finansiering av gemensamma 
projektkostnader för SDK år 2020.  

Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Inera och frågat om 
kommunen kan skicka avsiktsförklaringen i april. Inera godkände förslaget. 
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Kommunstyrelsens förvaltning har också varit i kontakt med IT-center för att 
rådgöra vad i projektet man vill delta i. IT-center meddelar att man föreslår att 
Ludvika kommun skriver under avsiktsförklaringen och att kommunen ska  
vara delaktig i att genomföra tekniska pilottester år 2020.  

Projektet kommer övergå från år 2021-2023 till ett förvaltarskap, ny 
avsiktsförklaring kommer troligtvis skickas ut under 2020. Under rubriken 
ekonomiska konsekvenser finns det en redovisning av eventuella kostnaderna för år 
2021-2023.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för projektet under 2020 beräknas totalt vara 17 mnkr. Detta 
fördelas mellan regioner, kommuner och statliga myndigheter med en tredjedel 
vardera. Maxpriset är 0.93kr/invånare/år. För Ludvika kommun uppskattas 
kostnaden till cirka 25.200 för år 2020.  

Budgetmedel för år 2021- 2023 hänvisar Inera till den tidigare utskickade 
avsiktsförklaringen, daterad den 10 december 2019. Denna förklaring kan ligga 
till grund för en långsiktig budgetering i regioner och kommuner. I förklaringen 
står följande: för år 2021-2023 beräknas kostnader för  förvaltning av tjänsten 
SDK till 13.83 mnkr/år. Denna kostnad fördelas med hälften vardera mellan 
Sveriges regioner och kommuner. Förutsättningarna för detta kommer att 
klargöras under 2020.  

Jan Lindström  
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

Bilagor 
1. Avsedd användning för SDK 2020, daterad den 20 december 2019.  
2. Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation (SDK) 2020, 

daterad den 20 december 2019 
3. Avsedd användning för SDK 2020-2023, daterad den 10 december 2019 
4. Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation (SDK) 2020-2023, 

daterad den 10 december 2019.  

Beslut inkl. bilagor skickas till 
Firmatecknare för underskrift av avsiktsförklaringen.  
Kommunchef för verkställighet gällande budget 
IT-center för verkställighet  
INERA för kännedom  
Informationssäkerhetsansvarig för kännedom 
Dataskyddsombud för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom  
Akten 
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1. Inledning 

Syftet med detta dokument är att beskriva avsedd användning med Säker digital kommunikation 

(SDK): vad kan SDK användas till för slags informationsutbyte samt vem får använda och vilka 

krav ställs på användningen. 

1.1 Bakgrund 

Hanteringen av integritetskänslig information tar mycket tid idag. Medarbetare är osäkra kring 

hanteringen, systemen är svåra att använda, och det finns stora manuella inslag. Det är inte en 

fråga som en part kan lösa och det är inte heller endast en lösning som behövs. Utan vi behöver 

ett gemensamt sätt för hur vi utbyter känslig information i offentlig sektor och som kan 

användas av alla aktörer i offentlig sektor och privata utförare. Främst är detta en 

informationssäkerhetsfråga, men det skapar även möjligheter att effektivisera hantering av 

ärenden. 

1.2 Syfte med SDK 

Syftet är att skapa en säker, tillförlitlig och gemensam kanal för kommunikation som uppfyller 

lagkrav i hantering av ärenden för alla inblandade parter. Det behövs ett generellt sätt att knyta 

ihop olika system som idag används av offentlig sektor. 

2. Mål med SDK 

Målet är att det i Sverige ska finnas en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 

mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet. Det ska vara 

enkelt att använda sig av SDK och att ansluta sig till federation. Ingen utom avsändare, 

mottagare och den det berör ska kunna ta del av informationen. Avsändaren, mottagaren och 

den det berör är kända (identifierade) för varandra genom tillitsramverk. Informationsdelningen 

säkras enligt, för informationen gällande, lagar och regelverk och informationen är spårbar. 

3. Vilket slags informationsutbyte stödjer SDK? 

3.1 Bakgrund kring informationsutbyte 

Problemet som SDK avser att lösa är den i dag ostrukturerade informationen (fritext/dokument, 

etcetera) som hanteras i myndighetsutövningsärenden mellan olika aktörer. Dagens 

strukturerade informationsutbyte ingår inte i SDK eller dess tänkta lösning. Informationen i 

SDK går mellan organisationer, är domänöverskridande (till exempel hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, skola), och är känslig (personuppgifter, uppgifter som kan omfattas av sekretess). 
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3.2 Informationsklassificering 

SDK är avsett att användas för informationsutbyte/meddelandeöverföring av information upp 

till en klassificering såsom känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 

sekretess. Detta innebär en konsekvensbedömning såsom betydande konsekvens vad gäller 

informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, enligt 

MSB:s modell: 

• Konfidentialiteten är bedömd till: Behov av att överföra känsliga 

personuppgifter/sekretessuppgifter  

• Riktighet är bedömd till: Uppgifterna ligger ofta till grund för olika beslut och åtgärder.  

• Tillgänglighet är bedömd till: Behov av att kunna använda lösningen i sin dagliga 

verksamhet.  

Nivån baseras på att SDK ska stödja tillräcklig säkerhet i ett omfattande informationsutbyte. 

SDK ska inte användas för informationsutbyte där informationen är av högre känslighetsgrad. 

Användarorganisationer som ansluter till SDK ansvarar för att genomföra en 

konsekvensbedömning av meddelandeinnehållet som sänds/tas emot och huruvida SDK kan 

användas för meddelandeöverföringen. 

SDK:s tillitsramverk anger även krav på kontroll av en användares elektroniska identiteter, där 

verifiering av identitet ska göras genom fullgod svensk identitetshandling och identifiering ska 

göras genom stark autentisering. Med stark autentisering menas att krav uppfylls enligt 

tillitsramverk för svensk e-legitimation eller krav enligt tillitsnivå 3, vilket motsvarar eIDAS 

nivå Väsentlig. 

3.3 Användningsfall och målgrupp 

SDK riktar sig till primär- och sekundärkommuner, statliga myndigheter, samt de privata 

aktörer som har ett offentligt uppdrag. De som kan använda SDK är de som anslutit sig genom 

att teckna avtal gällande tillitsfederation och informationssäkerhet samt uppfyller de tekniska 

förutsättningarna. Samma förutsättningar gäller oavsett utförare (offentlig respektive privat 

utförare av offentligfinansierad verksamhet) och alla ingår i samma federation och ett fastställt 

tillitsramverk. 

SDK är tänkt att användas för: 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

som utförs av privata utförare av skattefinansierad verksamhet. 

• ”Inomsektoriell” kommunikation av känslig information kommun till kommun, region 

till region, statlig myndighet till statlig myndighet samt mellan verksamheter inom 

dessa med sekretessgränser mellan sig. 

• För kommunikation till privatpersoner av känslig information vid myndighetsutövning 

finns befintlig lösning Mina meddelanden att använda/förhålla sig till. 

• Ska andra aktörer, till exempel försäkringsbolag, kunna ansluta till SDK så behöver 

detta beredas och beslutas av styrgruppen. 
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Ny avsiktsförklaring gällande Säker digital 
kommunikation (SDK) 2020 
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av slutförande av projektet Säker 
digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge kommuner, regioner och 
myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information 
mellan varandra. 

Bakgrund 
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har pågått 
sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska 
kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska 
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar. För 
exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd användning för Säker digital 
kommunikation (SDK)”. 
Innehållet i SDK är en digital adressbok, specifikationer och standarder för hur säkra 
meddelanden utbyts, samt teknik för informationsutbyte. Användare ansvarar själva för att 
anpassa sina IT-stöd och arbetsprocesser för att kunna använda SDK.  

Anledning till en avsiktsförklaring 
SDK har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, SKR/Inera och myndigheterna 
har delat på kostnaderna ett år i taget. Från och med 2020 erbjuds även Sveriges kommuner att 
gå med som finansiärer av återstående projektperiod.  
Den här avsiktsförklaringen tar höjd för att slutföra projektet samt bereda för en kommande 
förvaltning.  

Vilken nytta får man med SDK? 
Med SDK ges anslutna organisationer förutsättningar för att dela känslig ostrukturerad 
information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. Man slipper kostnader och 
ledtider för att skicka brev, fax och samtal för att kontrollera att informationen verkligen 
kommit fram och höjer rättssäkerheten för invånaren. Man möjliggör även en helt digital 
process som gör att informationen inte behöver skrivas ut i ena änden och scannas in i den 
andra. SDK är en enhetlig lösning för regioner, kommuner och myndigheterna.  
I konceptet ingår en gemensam adressbok med säkra digitala kontaktuppgifter till andra anslutna 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare, vilket gör att man slipper egna 
lokala adresslistor, faxlistor, telefonlistor och liknande som är svåra att hålla aktuella och 
kvalitetssäkrade. Man undviker även personberoenden, eftersom adressuppgifterna är på 
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organisations- och funktionsnivå, och samtal och motringningar för att kontrollera att det är rätt 
sändare/mottagare på andra sidan. 
SDK bygger på CEF eDelivery som är en IT-infrastruktur för meddelandeutväxling även 
utanför Sveriges gränser och som kan kombineras med andra tjänster för kommunikation med 
invånare. En annan möjlighet är att använda infrastrukturen även för meddelanden med 
strukturerat innehåll. 
Dagens manuella hantering tar tid och är osäker. En tidigare undersökning som SKL genomfört 
visade att det finns närmare 300 olika verksamhetsflöden/processer inom t.ex. hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola, där många parter inom det offentliga behöver kommunicera 
med varandra, t.ex. koordinera mötestider, begära in underlag och delge varandra beslut och 
annan information. Analysen visade även att säkerheten brister idag, bl.a. används vanlig 
(osäker) e-post i ca 33% av fallen fast det handlar om känsliga personuppgifter. Att det tar ca 21 
min både hos sändare och mottagare, dvs totalt ca 40 minuter, att hantera fax, brev och telefon. 
Även en analys som gjordes för de 108 kommunerna i 3R (StorSthlm, VästKom och 
Kommunförbundet Skåne) konstaterade baserat på omfattningen av kontakter mellan kommun 
och landsting (numer regioner) att det finns stora möjligheter att effektivisera 
informationsdelningen.  
Följande exempel ger en indikation på volymerna: En kommun av Skövdes storlek, med ca 
56 000 invånare, skickar ca 5 000 fax om året. I Region Blekinge, med ca 160 000 invånare, 
skrev man ut ca 6,4 mil fax vid sitt största sjukhus år 2018. Polisen gjorde 2017 ca 28 000 
Sol14-anmälningar (orosanmälan enligt socialtjänstlagen) till kommunernas socialtjänster via 
fax och brev.1  
SDK underlättar att leva upp till de krav som ställs på informationshanteringen och effektivitet i 
verksamheten. Handläggare ska känna sig trygga med att kunna dela känslig information med 
rätt mottagare, och vi som individer får ökad trygghet genom att personlig eller känslig 
information inte sprids till obehöriga. 

SDK bygger på gemensam nytta som uppstår när aktörerna ansluter till och använder SDK, 
vilket denna avsiktsförklaring avser att möjliggöra. SDK bygger också på att ta fram 
gemensamma tjänster som ingen enskild aktör eller leverantör tillhandahåller.  
Aktörerna själva väljer vilka lokala verktyg de vill använda. Detta kan man göra både i egen 
regi och/eller anlita leverantörer beroende på sina egna förutsättningar. Under 2019-2020 pågår 
pilotverksamhet som kommer att ge viktiga insikter och erfarenheter inför breddinförande från 
2021, då Inera kommer att tillhandahålla dokumentation kring vad verksamheterna behöver 
anpassa, stöd i anslutningsprocess och löpande förvaltning och support. 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en behovs- och marknadsanalys inför ett 
kommande nationellt ramavtal för Säker digital kommunikation. Analysen visar, förutom 
behovet av SDK, att det också finns en potentiell marknad med leverantörer av olika typer av 
lösningar kopplat till SDK.  

                                                      
 
 
1Källor: SKLs rapport 2016, Kommunerna i 3Rs rapport 2015, Skövde kommun 2019, Dagens medicin 23/10-18, Polisens förstudie 
om digitalisering av Sol14-anmälningar 2018/2019.  

149



 Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation 
(SDK) 2020 
 

Inera AB 
 

Senast ändrad 
2019-12-20 

 

 

3 

 

SKI har tagit beslut om att upphandling av ramavtal för tjänster för anpassning till SDK initieras 
2020. Det nationella ramavtalet blir en möjliggörare för enkelt insteg i SDK och ett verktyg för 
gemensam kravställning. 

Vad är SDK? 
Konceptet Säker digital kommunikation är en federation med gemensamma standarder och 
kommunikationsinfrastruktur för att både offentliga aktörer och privata utförare ska kunna 
utbyta känslig information via säkra meddelanden. Bilden beskriver SDK-konceptet.  
SDK bygger på eDelivery som är ett byggblock för säker meddelandehantering från EU-
programmet CEF2. I Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, färdledande 
myndighet för eDelivery. För SDK:s ändamål, dvs. utbyte av känslig ostrukturerad information, 
behöver eDelivery kompletteras och SDK-konceptet verifieras i tekniska och 
verksamhetspiloter. 
 
SDK ska ses som ett komplement till andra etablerade tjänster inom informationsutbyte och 
kommunikationssätt för samverkan mellan organisationer. Exempel på sådana som är mer 
sektorsspecifika är Nationell patientöversikt (NPÖ) inom hälso- och sjukvård och Sammansatt 

bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) inom arbetsmarknadsområdet.  
 

                                                      
 
 
2 Connecting Europe Facility - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  
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SDK är relativt lätt att ansluta till med en låg instegströskel inom ett enskilt 
verksamhetsområde, till exempel omsorg eller hälso- och sjukvård där behoven är stora. Man 
kan sedan utvidga och lägga till meddelandeutbyte med andra organisationer inom fler 
verksamhetsprocesser. eDelivery i sig används även för strukturerat informationsutbyte, vilket 
möjliggör att på sikt utöka SDK till meddelandeöverföring av känsliga uppgifter med 
strukturerat innehåll. 

Projektets leverans 2020  
Under 2018 togs konceptet för Säker digital kommunikation fram. Under 2019 tas gemensam 
infrastruktur fram och konceptet testas med flera pilotaktörer. För en närmare beskrivning av 
resultat från 2018 respektive 2019, se projektets informationssida3. 

Resultat från gemensamt projekt 2020 
Arbetet delas in i två huvudsakliga områden. Att färdigställa infrastruktur och ramverk samt 
slutföra pilotverksamhet, respektive att bereda för förvaltning och breddinföranden 2021. 

• Fortsatt utveckling och piloter 
o Konceptet Säker digital kommunikation är pilottestat i både tekniska- och 

verksamhetspiloter  
o Nödvändig komplettering av infrastruktur och stödtjänster, samt tillitsramverk 

och it-säkerhetskrav är genomförd  
o Stöd till kommuner, regioner och statliga myndigheter för att stimulera 

snabbare och enklare anslutning till tjänsten Säker digital kommunikation 
• Aktiviteter för att förbereda för överlämning till kommande förvaltning 

o Gemensam infrastruktur och stödtjänster (adressbok, testklient, testbädd), 
specifikationer (innehållsspecifikation med mera) är tillgänglig för 
breddinförande i produktionsmiljö  

o Teknisk anslutningsprocess inklusive mallar och stödjande dokumentation  
o Regelverk och krav inom IT- och informationssäkerhet inklusive tillitsramverk 
o Avtal för anslutning och användning av tjänsten Säker digital kommunikation 

 
DIGG bedriver parallellt arbete med att ta fram generell strategi för förvaltning, frågor kring 
avtal och process för tillitsgranskning och efterlevnad för eDelivery-tillämpningar. 

                                                      
 
 
3Länk till SDKs informationssida 
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Förutsättningar för att ansluta till SDK 
Organisationer som ska använda Säker digital kommunikation behöver: 

• Anpassa lokal it-miljö för att ansluta till Säker digital kommunikation. Detta kan göras i 
egen regi och/eller genom att anlita leverantörer. Man behöver ha en accesspunkt, en 
meddelandetjänst och en meddelandeklient som kan skicka/ta emot SDK-meddelanden. 
Man behöver också ha en anslutning till SDKs adressbok.  

• Uppfylla krav som ställs på informationssäkerhet vid hantering av känsliga 
personuppgifter avseende spårbarhet, identifiering och autentisering. T.ex. krav på att 
användare av ska vara starkt autentiserade. 

• Följa anslutningsprocess och genomföra tester för att bli godkänd för anslutning till 
SDK  

• Säkra införande i egen verksamhet 
 
En enkel checklista med exempel på frågeställningar samt ytterligare information finns på 
inera.se.4 Under 2020 ingår i projektets mål att ta fram fördjupad information om vad det 
innebär att ansluta till SDK samt vilket stöd som behövs för breddinförande. 
Kostnaderna för att anpassa och införa SDK kommer att variera beroende på lokala 
förutsättningar och vilken typ av lösning man väljer, t.ex. har piloterna under 2019 valt olika 
angreppssätt (egen regi resp. anlita underleverantör) för sina tekniska tester. De har börjat 
relativt enkelt för att vidareutveckla i fortsatta verksamhetspiloter 2020. Pilotverksamheten är 
tänkt att ge mer erfarenheter kring vilka resurser som krävs.  
SKI har under 2019 genomfört en fördjupad behovs- och marknadsanalys och tagit beslut om att 
gå vidare med ett nationellt ramavtal för tjänster relaterade till SDK. Detta kommer kunna 
nyttjas i upphandling av ovan nämnda IT-anpassningar. 

Erbjudande 
Inera erbjuder Sveriges regioner och kommuner att delta i samarbetsprojektet Säker digital 
kommunikation under 2020. 

                                                      
 
 
4 https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/ 
 
 

152

https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/


 Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation 
(SDK) 2020 
 

Inera AB 
 

Senast ändrad 
2019-12-20 

 

 

6 

 

Finansieringsprinciper 

Gemensam finansiering 
För färdigställande av konceptet och genomförande av verksamhetspiloter under det sista 
projektåret 2020, behövs finansiering från regioner, kommuner samt myndigheter. 
Utgångspunkten är att respektive sektor finansierar med en tredjedel vardera. 

Deltagande parts åtagande  
Under 2020 behöver ett antal parter avsätta tid och resurser för fortsatt medverkan i projektets 
styrgrupp, referensgrupper och/eller som piloter. 
De organisationer som ska genomföra tekniska piloter och/eller verksamhetspiloter, behöver 
också göra anpassningar av egen IT-miljö, uppfylla krav på informationssäkerhet och följa 
SDKs anslutningsprocess. Testverksamheten regleras i en pilotöverenskommelse mellan Inera 
och respektive pilotorganisation. 

Kostnad och finansiering 
Gemensamma kostnader för projektet under 2020 beräknas totalt vara 17 Mkr, vilket inkluderar 
gemensam infrastruktur och specifikationer, etablering av produktionsmiljö, genomförande av 
pilotverksamhet samt förberedelser för förvaltning. Kostnaden fördelas med 1/3 vardera mellan 
regioner, kommuner och statliga myndigheter. I kostnaden ingår inte ersättning för 
projektmedverkan i styrgrupp, som pilot eller i referensgrupp eller piloternas kostnader för egen 
anpassning. 
Notera att kalkylen för 2020 är en preliminär bedömning som baseras på de skattningar som kan 
göras innan projektdirektiv och projektplan tagits fram. Siffran kan därför komma att justeras. 
 
Regioners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de regioner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av kommunernas andel av 
projektet 2020 också säkras.  
Kommuners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de kommuner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas andel av 
projektet 2020 också säkras.  
Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till att medfinansiera projektet inte 
representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men motsvarar minst 174 kommuner (det vill 
säga 60% av antalet kommuner) kommer en kompletterande förfrågan med justerat pris baserat 
på faktiskt befolkningsunderlag att skickas till dessa kommuner.  
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För myndigheters andel har projektets utgångspunkt för finansiering varit att 
direktmedverkande myndigheter finansierar den statliga andelen av projektfasen 2018–2020. 
Följande myndigheter ingår i SDK:s projektstyrgrupp och har även skrivit under en särskild 
avsiktsförklaring om medverkan i projektet och införande av dess resultat: Skatteverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Domstolsverket. Därutöver ingår DIGG som 
adjungerad i styrgruppen.  
 
Eventuell ytterligare nationell finansiering kan innebära att den totala kostnaden för respektive 
sektor blir lägre.  
 
Vad innebär det att avge en avsiktsförklaring  
Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med finansiering 
av gemensamma projektkostnader 2020 för Säker digital kommunikation. 
De pilotparter 2019 som vill delta i fortsatt pilotverksamhet 2020 kan meddela Inera via denna 
avsiktsförklaring, om de inte redan gjort det direkt till projektet.  
Nya parter som önskar genomföra tekniska pilottester 2020 bör meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring, för att Inera ska kunna göra en bedömning av samlat behov och bekräfta hur 
många organisationer som kan ges stöd inom ramen för given budget.  
Nya parter som önskar delta i referensgrupp 2020 bör också meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring för att Inera ska kunna göra en samlad bedömning utifrån projektets budget.   
 
Beslut om deltagande från respektive sektor ska vara klart 10:e februari 2020. Inera kommer att 
ta ställning till om möjligheter finns att genomföra projektet 2020 baserat på hur stor andel av 
finansieringsbehovet som avsiktsförklaringarna täcker. Ineras beslut om att fortsätta projektet 
kommer inte att tas förrän finansiering är säkrad. 
Slutlig justering av belopp görs när information om vilken andel av befolkningsunderlag resp. 
antal anslutande parter som avgett avsiktsförklaring finns samt projektplan för 2020 tagits fram, 
preliminärt i februari 2020. Deltagande organisation bör dock säkra finansiering enligt estimerat 
maxbelopp som angivits ovan. En anslutande part kan under 2020 också bidra med 
gemensamma projektresurser, då avräknas detta från partens andel av finansieringen.  

Vid frågor, kontakta 
Arvid Thunholm, projektägare 
arvid.thunholm@inera.se 
072-582 79 86 

Avsiktsförklaring 
☐ Vi lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår region/kommun kommer att medfinansiera 
projektet 2020. 
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☐ Vi är inte längre intresserade, region/kommun:

För parter som lämnar avsiktsförklaring:

☐ Vi har påbörjat/genomfört tekniska pilottester 2019 och vill delta i verksamhetspilot 2020.

☐ Vi önskar genomföra tekniska pilottester 2020.

☐ Vi har tidigare inte deltagit i referensgrupp men önskar göra detta 2020.

Anslutande organisation 
Region/kommun:     

Underskrift 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 
Titel:  
Telefonnummer: 
E-post:  
Underskriftsdatum:  

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till Ineras kansli via 
e-postadress: kansli@inera.se senast 2020-02-10. 
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1. Inledning 

Syftet med detta dokument är att beskriva avsedd användning med Säker digital kommunikation 

(SDK): vad kan SDK användas till för slags informationsutbyte samt vem får använda och vilka 

krav ställs på användningen. 

1.1 Bakgrund 

Hanteringen av integritetskänslig information tar mycket tid idag. Medarbetare är osäkra kring 

hanteringen, systemen är svåra att använda, och det finns stora manuella inslag. Det är inte en 

fråga som en part kan lösa och det är inte heller endast en lösning som behövs. Utan vi behöver 

ett gemensamt sätt för hur vi utbyter känslig information i offentlig sektor och som kan 

användas av alla aktörer i offentlig sektor och privata utförare. Främst är detta en 

informationssäkerhetsfråga, men det skapar även möjligheter att effektivisera hantering av 

ärenden. 

1.2 Syfte med SDK 

Syftet är att skapa en säker, tillförlitlig och gemensam kanal för kommunikation som uppfyller 

lagkrav i hantering av ärenden för alla inblandade parter. Det behövs ett generellt sätt att knyta 

ihop olika system som idag används av offentlig sektor. 

2. Mål med SDK 

Målet är att det i Sverige ska finnas en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 

mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet. Det ska vara 

enkelt att använda sig av SDK och att ansluta sig till federation. Ingen utom avsändare, 

mottagare och den det berör ska kunna ta del av informationen. Avsändaren, mottagaren och 

den det berör är kända (identifierade) för varandra genom tillitsramverk. Informationsdelningen 

säkras enligt, för informationen gällande, lagar och regelverk och informationen är spårbar. 

3. Vilket slags informationsutbyte stödjer SDK? 

3.1 Bakgrund kring informationsutbyte 

Problemet som SDK avser att lösa är den i dag ostrukturerade informationen (fritext/dokument, 

etcetera) som hanteras i myndighetsutövningsärenden mellan olika aktörer. Dagens 

strukturerade informationsutbyte ingår inte i SDK eller dess tänkta lösning. Informationen i 

SDK går mellan organisationer, är domänöverskridande (till exempel hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, skola), och är känslig (personuppgifter, uppgifter som kan omfattas av sekretess). 
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3.2 Informationsklassificering 

SDK är avsett att användas för informationsutbyte/meddelandeöverföring av information upp 

till en klassificering såsom känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 

sekretess. Detta innebär en konsekvensbedömning såsom betydande konsekvens vad gäller 

informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, enligt 

MSB:s modell: 

• Konfidentialiteten är bedömd till: Behov av att överföra känsliga 

personuppgifter/sekretessuppgifter  

• Riktighet är bedömd till: Uppgifterna ligger ofta till grund för olika beslut och åtgärder.  

• Tillgänglighet är bedömd till: Behov av att kunna använda lösningen i sin dagliga 

verksamhet.  

Nivån baseras på att SDK ska stödja tillräcklig säkerhet i ett omfattande informationsutbyte. 

SDK ska inte användas för informationsutbyte där informationen är av högre känslighetsgrad. 

Användarorganisationer som ansluter till SDK ansvarar för att genomföra en 

konsekvensbedömning av meddelandeinnehållet som sänds/tas emot och huruvida SDK kan 

användas för meddelandeöverföringen. 

SDK:s tillitsramverk anger även krav på kontroll av en användares elektroniska identiteter, där 

verifiering av identitet ska göras genom fullgod svensk identitetshandling och identifiering ska 

göras genom stark autentisering. Med stark autentisering menas att krav uppfylls enligt 

tillitsramverk för svensk e-legitimation eller krav enligt tillitsnivå 3, vilket motsvarar eIDAS 

nivå Väsentlig. 

3.3 Användningsfall och målgrupp 

SDK riktar sig till primär- och sekundärkommuner, statliga myndigheter, samt de privata 

aktörer som har ett offentligt uppdrag. De som kan använda SDK är de som anslutit sig genom 

att teckna avtal gällande tillitsfederation och informationssäkerhet samt uppfyller de tekniska 

förutsättningarna. Samma förutsättningar gäller oavsett utförare (offentlig respektive privat 

utförare av offentligfinansierad verksamhet) och alla ingår i samma federation och ett fastställt 

tillitsramverk. 

SDK är tänkt att användas för: 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 

som utförs av privata utförare av skattefinansierad verksamhet. 

• ”Inomsektoriell” kommunikation av känslig information kommun till kommun, region 

till region, statlig myndighet till statlig myndighet samt mellan verksamheter inom 

dessa med sekretessgränser mellan sig. 

• För kommunikation till privatpersoner av känslig information vid myndighetsutövning 

finns befintlig lösning Mina meddelanden att använda/förhålla sig till. 

• Ska andra aktörer, till exempel försäkringsbolag, kunna ansluta till SDK så behöver 

detta beredas och beslutas av styrgruppen. 
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Avsiktsförklaring gällande Säker digital 
kommunikation (SDK) 2020–2023 
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av genomförande och förvaltning 
för projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge kommuner, 
regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad 
information mellan varandra. 

Bakgrund 
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har pågått 
sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska 
kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska 
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar. För 
exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd användning för Säker digital 
kommunikation (SDK)”. 
Innehållet i SDK är en digital adressbok, specifikationer och standarder för hur säkra 
meddelanden skickas, samt teknik för informationsutbyte. Användare ansvarar själva för att 
anpassa sina it-stöd och arbetsprocesser för att kunna använda SDK.  

Anledning till en avsiktsförklaring 
SDK har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, SKR/Inera och myndigheterna 
har delat på kostnaderna ett år i taget. Då kostnaden för arbetet ökar från och med 2020 på 
grund av att tekniken ska börja förvaltas, efterfrågas nu även Sveriges kommuner att gå med 
som finansiärer av återstående projektperiod, samt kommande förvaltning.  
Den här avsiktsförklaringen tar höjd för att slutföra projektet och säkra finansiering för en 
fortsatt förvaltning av projektets resultat under ytterligare tre år. Detta dokument har således ett 
annat omfång än tidigare avsiktsförklaringar. Det är även första gången kommunerna involveras 
och tillfrågas om finansiering för det här projektet.  

Vilken nytta får man med SDK? 
Med SDK får anslutna organisationer förutsättningar för att dela känslig ostrukturerad 
information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. Man slipper kostnader och 
ledtider för att skicka brev, fax och samtal för att kontrollera att informationen verkligen 
kommit fram och höjer rättssäkerheten för invånaren. Man möjliggör även en helt digital 
process som gör att informationen inte behöver skrivas ut i ena änden och scannas in i den 
andra. SDK är en enhetlig lösning för regioner, kommuner och myndigheterna.  
I konceptet ingår en gemensam adressbok med säkra digitala kontaktuppgifter till andra anslutna 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare, vilket gör att man slipper egna 
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lokala adresslistor, faxlistor, telefonlistor och liknande som är svåra att hålla aktuella och 
kvalitetssäkrade. Man undviker även personberoenden, eftersom adressuppgifterna är på 
organisations- och funktionsnivå, och samtal och motringningar för att kontrollera att det är rätt 
sändare/mottagare på andra sidan. 
SDK bygger på CEN e-delivery som är en är en it-infrastruktur för meddelandeutväxling även 
utanför Sveriges gränser och kan kombineras med andra tjänster för kommunikation med 
invånare. En annan möjlighet är att använda infrastrukturen även för meddelanden med 
strukturerat innehåll. 
Dagens manuella hantering tar tid och är osäker. En tidigare undersökning som SKR genomfört 
visade att det finns närmare 300 olika verksamhetsflöden/processer inom t.ex. hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola, där många parter inom det offentliga behöver kommunicera 
med varandra, t.ex. koordinera mötestider, begära in underlag och delge varandra beslut och 
annan information. Analysen visade även att säkerheten brister idag, bl.a. används vanlig 
(osäker) e-post i ca 33% av fallen fast det handlar om känsliga personuppgifter. Att det tar ca 21 
minuter både hos sändare och mottagare, dvs totalt ca 40 minuter, att hantera fax, brev och 
telefon. Även en analys som gjordes för de 108 kommunerna i 3R (StorSthlm, VästKom och 
Kommunförbundet Skåne län) konstaterade baserat på omfattningen av kontakter mellan 
kommun och landsting (numer regioner) att det finns stora möjligheter att effektivisera 
informationsdelningen.  
Följande exempel ger en indikation på volymerna: En kommun av Skövdes storlek, med ca 
56 000 invånare, skickar ca 5 000 fax om året. I Region Blekinge, med ca 160 000 invånare, 
skrev man ut ca 6,4 mil fax vid sitt största sjukhus år 2018. Polisen gjorde 2017 ca 28 000 
Sol14-anmälningar (orosanmälan enligt socialtjänstlagen) till kommunernas socialtjänster via 
fax och brev.1  
SDK underlättar att leva upp till de krav som ställs på informationshanteringen och effektivitet i 
verksamheten. Handläggare ska känna sig trygga med att kunna dela känslig information med 
rätt mottagare, och vi som individer får ökad trygghet genom att personlig eller känslig 
information inte sprids till obehöriga. 

SDK bygger på gemensam nytta som uppstår när aktörerna ansluter till och använder SDK, 
vilket denna avsiktsförklaring avser att möjliggöra. SDK bygger också på att ta fram 
gemensamma tjänster som ingen enskild aktör eller leverantör tillhandahåller.  
Aktörerna själva väljer vilka lokala verktyg de vill använda. Detta kan man göra både i egen 
regi och/eller anlita leverantörer beroende på sina egna förutsättningar. Under 2019-2020 pågår 
pilotverksamhet som kommer att ge viktiga insikter och erfarenheter inför breddinförande från 
2021, då Inera kommer att tillhandahålla dokumentation kring vad verksamheterna behöver 
anpassa, stöd i anslutningsprocess och löpande förvaltning och support. 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför just nu en behovs- och marknadsanalys inför 
ett eventuellt nationellt ramavtal för Säker digital kommunikation. Analysen visar, förutom 

                                                      
 
 
1Källor: SKLs rapport 2016, Kommunerna i 3Rs rapport 2015, Skövde kommun 2019, Dagens medicin 23/10-18, Polisens förstudie 
om digitalisering av Sol14-anmälningar 2018/2019.  
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behovet av den här tjänsten, att det också finns en potentiell marknad med leverantörer av olika 
typer av lösningar kopplat till SDK. Ett nationellt ramavtal skulle kunna vara en möjliggörare 
för enkelt insteg i SDK och ett verktyg för gemensam kravställning. SKI väntas ta beslut om en 
eventuell fortsättning i slutet av 2019. 

Vad är SDK? 
Konceptet Säker digital kommunikation är en federation med gemensamma standarder och 
kommunikationsinfrastruktur för att både offentliga aktörer och privata utförare ska kunna 
utbyta känslig information via säkra meddelanden. Bilden beskriver SDK-konceptet.  
SDK bygger på eDelivery som är ett byggblock för säker meddelandehantering från EU-
programmet CEF2. I Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, färdledande 
myndighet för eDelivery. För SDKs ändamål, dvs. utbyte av känslig ostrukturerad information, 
behöver eDelivery kompletteras och SDK-konceptet verifieras i tekniska och 
verksamhetspiloter. 
 
SDK ska ses som ett komplement till andra etablerade tjänster inom informationsutbyte och 
kommunikationssätt för samverkan mellan organisationer. Exempel på sådana som är mer 

sektorsspecifika är Nationell patientöversikt (NPÖ) inom hälso- och sjukvård och Sammansatt 
bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) inom arbetsmarknadsområdet.  
 

                                                      
 
 
2 Connecting Europe Facility - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  
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SDK är relativt lätt att införa med en låg instegströskel inom ett enskilt verksamhetsområde, till 
exempel omsorg eller hälso- och sjukvård där behoven är stora. Man kan sedan utvidga och 
lägga till meddelandeutbyte med andra organisationer inom fler verksamhetsprocesser. 
eDelivery i sig används även för strukturerat informationsutbyte, vilket möjliggör att på sikt 
utöka SDK till meddelandeöverföring av känsliga uppgifter med strukturerat innehåll. 

Ineras leverans 2020–2023  
Under 2018 togs konceptet för Säker digital kommunikation fram. Under 2019 tas gemensam 
infrastruktur fram och konceptet testas med flera pilotaktörer. För en närmare beskrivning av 
resultat från 2018 respektive 2019, se projektets informationssida3. 

Förväntat resultat från gemensamt projekt 2020 
Arbetet delas in i två huvudsakliga områden. Att färdigställa infrastruktur och slutföra 
pilotverksamhet, respektive förvaltningsaktiviteter inför start av breddinföranden 2021. 

• Fortsatt utveckling och piloter 
o Konceptet Säker digital kommunikation är pilottestat i både tekniska- och 

verksamhetspiloter inklusive nödvändig komplettering av infrastruktur och 
stödtjänster, samt tillitsramverk och it-säkerhetskrav. 

• Förvaltningsetablering 
o Gemensam infrastruktur och stödtjänster (adressbok, testklient, testbädd), 

specifikationer (innehållsspecifikation med mera) och teknisk 
anslutningsprocess inklusive mallar och stödjande dokumentation är förberedda 
för överlämning till ansvarig i kommande förvaltning. 

o Avtal för anslutning och användning av tjänsten Säker digital kommunikation 
framtaget. 

o Gemensam infrastruktur tillgänglig för breddinförande i produktionsmiljö. 
o Förslag på vilket fortsatt stöd som behövs till kommuner, regioner och statliga 

myndigheter för att stimulera snabbare och enklare anslutning till tjänsten Säker 
digital kommunikation. 

o (DIGG bedriver parallellt arbete med att ta fram generell strategi för 
förvaltning, frågor kring avtal och process för tillitsgranskning och efterlevnad 
för eDelivery-tillämpningar). 
 

                                                      
 
 
3Länk till SDKs informationssida 
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Förväntat resultat från förvaltning 2021–2023 
 

• Vidmakthållande av tjänsten Säker digital kommunikation avseende teknisk 
infrastruktur vilket inkluderar test- och produktionsmiljöer för: 

o Adressbok 
o Testbädd 
o Testklient (enbart test) 
o Integration mot DIGGs SMP-tjänst 

• Vidmakthållande av tjänsten Säker digital kommunikation avseende regelverk, 
avtalsmodeller och övrig dokumentation innehållande: 

o Specifikationer för meddelandeformat 
o Tillitsramverk 
o Tekniskt ramverk för anslutande parter (vid behov) 
o Instruktioner för informationssäkerhet 
o Avtalsmallar 
o Anslutningsprocess 
o Testdokumentation  

• Processtöd vid anslutning och kvalitetssäkring 
o Valideringsstöd 
o Certifikatshantering 
o Granskning och uppföljning av anslutna parter 

Förutsättningar för att nyttja tjänsten 
Organisationer som ska använda Säker digital kommunikation behöver: 

• Anpassa lokal it-miljö för att ansluta till Säker digital kommunikation. Detta kan 
göras i egen regi och/eller genom att anlita leverantörer. Man behöver bl.a. ha en 
meddelandeklient som kan skicka/ta emot SDK-meddelanden och vara ansluten till 
SDKs adressbok. Klienten kan vara en separat tjänst (”meddelande- eller 
mailklient”) eller ett verksamhetssystem. 

• Uppfylla krav som ställs på informationssäkerhet vid hantering av känsliga 
personuppgifter, exempelvis avseende spårbarhet, identifiering och autentisering. 
T.ex. krav på att användare av SDK ska vara starkt autentiserade. 

• Följa anslutningsprocess och genomföra tester för att bli godkänd för anslutning till 
tjänsten.   

• Säkra införande i egen verksamhet.  
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En enkel checklista med exempel på frågeställningar samt ytterligare information finns på 
inera.se.4  
SKI genomför parallellt en fördjupad behovs- och marknadsanalys angående eventuellt 
nationellt ramavtal för tjänster relaterade till SDK som skulle kunna nyttjas i upphandling av 
ovan nämnda infrastruktur.  
Kostnaderna för att anpassa och införa SDK kommer att variera beroende på lokala 
förutsättningar och vilken typ av lösning man väljer, t.ex. har piloterna under 2019 valt olika 
angreppssätt (egen regi resp. anlita underleverantör) för sina tekniska tester. De har börjat 
relativt enkelt för att vidareutveckla i fortsatta verksamhetspiloter 2020. Pilotverksamheten är 
tänkt att ge mer erfarenheter kring vilka resurser som krävs. Under 2020 ingår i projektets mål 
att ta fram fördjupad information om vad det innebär att ansluta till SDK samt vilket stöd som 
behövs för breddinförande.  

Erbjudande 
Inera erbjuder Sveriges regioner och kommuner att delta i samarbetsprojektet Säker digital 
kommunikation under 2020 samt att via egen integration nyttja tjänsten Säker digital 
kommunikation 2021–2023. 

Finansieringsprinciper 

Gemensam finansiering 
För färdigställande av konceptet och genomförande av verksamhetspiloter under det sista 
planerade projektåret 2020, behövs finansiering från regioner, kommuner samt myndigheter. 
Utgångspunkten är att respektive sektor finansierar med en tredjedel vardera. 
För fortsatt förvaltning 2021–2023 åtar sig Inera att på uppdrag av regioner och kommuner 
driva förvaltning av SDK. Avsiktsförklaringen gäller därför finansiering från regioner och 
kommuner. Inera kommer även att verka för finansiering från myndigheter och/eller staten.  

Deltagande parts åtagande  
Under 2020 behöver ett antal parter avsätta tid och resurser för fortsatt medverkan i projektets 
styrgrupp, referensgrupper och/eller som piloter. 
De organisationer som ska genomföra tekniska piloter och/eller verksamhetspiloter, behöver 
också göra anpassningar av egen it-miljö, uppfylla krav på informationssäkerhet och följa SDKs 

                                                      
 
 
4 https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/ 
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anslutningsprocess. Testverksamheten regleras i en pilotöverenskommelse mellan Inera och 
respektive pilotorganisation. 

Förvaltning 2021-2023. Från 2021 kan projektets gemensamma resultat i form av tjänsten Säker 
digital kommunikation införas hos kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare.  

Kostnad och finansiering 
Gemensamma kostnader för projektet under 2020 beräknas totalt vara 17 Mkr, vilket inkluderar 
gemensam infrastruktur och specifikationer, etablering av produktionsmiljö, genomförande av 
pilotverksamhet samt förberedelser för förvaltning. Kostnaden fördelas med 1/3 vardera mellan 
regioner, kommuner och statliga myndigheter. I kostnaden ingår inte ersättning för 
projektmedverkan i styrgrupp, som pilot eller i referensgrupp eller piloternas kostnader för egen 
anpassning. 
Notera att kalkylen för 2020 är en preliminär bedömning som baseras på de skattningar som kan 
göras innan projektdirektiv och projektplan tagits fram. Siffran kan därför komma att justeras. 
Kostnaden för förvaltning av tjänsten Säker digital kommunikation under 2021–2023 beräknas 
totalt vara 41,5 Mkr (13,83 Mkr/år). Den omfattar vidmakthållande av tjänsten Säker digital 
kommunikation avseende teknisk infrastruktur, regelverk, avtalsmodeller och övrig 
dokumentation samt processtöd vid anslutning och kvalitetssäkring. Kostnaden fördelas med 
hälften vardera mellan Sveriges regioner och kommuner.   
 
Regioners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de regioner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020–2023 blir maxpriset 1,08 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av kommunernas 
andel av projektet 2020 respektive förvaltningen 2021–2023 också säkras.  
Kommuners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de kommuner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020–2023 blir maxpriset 1,08 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas andel 
av projektet 2020 respektive förvaltningen 2021–2023 också säkras.  
Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till att medfinansiera projektet inte 
representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men motsvarar minst 174 kommuner (det vill 
säga 60% av antalet kommuner) kommer en kompletterande förfrågan med justerat pris baserat 
på faktiskt befolkningsunderlag att skickas till dessa kommuner.  
För myndigheters andel har projektets utgångspunkt för finansiering varit att 
direktmedverkande myndigheter finansierar den statliga andelen av projektfasen 2018–2020. 
Följande myndigheter ingår i SDKs projektstyrgrupp och har även skrivit under en särskild 
avsiktsförklaring om medverkan i projektet och införande av dess resultat: Skatteverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Domstolsverket. Därutöver ingår DIGG som 
adjungerad i styrgruppen.  
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Eventuell ytterligare nationell finansiering skulle innebära att den totala kostnaden för 
respektive sektor blir lägre.  
 
Vad innebär det att avge en avsiktsförklaring  
Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med finansiering 
av gemensamma projektkostnader 2020 respektive förvaltningskostnader 2021–2023 för Säker 
digital kommunikation. 
Möjlighet finns även att ge en avsiktsförklaring från 2021 och framåt vilket innebär att 
organisationen åtar sig att finansiera förvaltning 2021–2023 samt retroaktivt projektkostnader. 
De pilotparter 2019 som vill delta i fortsatt pilotverksamhet 2020 kan meddela Inera via denna 
avsiktsförklaring, om de inte redan gjort det direkt till projektet.  
Nya parter som önskar genomföra tekniska pilottester 2020 bör meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring, för att Inera ska kunna göra en bedömning av samlat behov och bekräfta hur 
många organisationer som kan ges stöd inom ramen för given budget.  
Nya parter som önskar delta i referensgrupp 2020 bör också meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring för att Inera ska kunna göra en samlad bedömning visavi projektets budget.   
 
Beslut om deltagande från respektive sektor ska vara klart 10 februari 2020. Inera kommer att ta 
ställning till om möjligheter finns att genomföra projektet 2020 baserat på hur stor andel av 
finansieringsbehovet som avsiktsförklaringarna täcker. Ineras beslut om att fortsätta projektet 
kommer inte att tas förrän finansiering är säkrad. 
Slutlig justering av belopp görs när information om vilken andel av befolkningsunderlag resp. 
antal anslutande parter som avgett avsiktsförklaring finns samt projektplan för 2020 tagits fram, 
preliminärt 1 februari 2020. Deltagande organisation bör dock säkra finansiering enligt 
estimerat maxbelopp som angivits ovan. En anslutande part kan under 2020 också bidra med 
gemensamma projektresurser, då avräknas detta från partens andel av finansieringen.  

Vid frågor, kontakta 
Arvid Thunholm, projektägare 
arvid.thunholm@inera.se 
072-582 79 86 

Avsiktsförklaring 
☐ Vi lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår region/kommun kommer att medfinansiera 
projektet 2020 och förvaltningen 2021–2023 av Säker digital kommunikation. 

☐ Vi avser att ansluta från 2021 och medfinansierar då förvaltning 2021–2023 samt 
projektkostnader för 2020. 
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☐ Vi är inte längre intresserade, region/kommun:       

För parter som lämnar avsiktsförklaring från och med 2020:  

☐ Vi har påbörjat/genomfört tekniska pilottester 2019 och vill delta i verksamhetspilot 2020. 

☐ Vi önskar genomföra tekniska pilottester 2020. 

☐ Vi har tidigare inte deltagit i referensgrupp men önskar göra detta 2020.  

Anslutande organisation 
Region/kommun:       
 
 

Underskrift 
 
Namnteckning:  
 

Namnförtydligande:       
Titel:         
Telefonnummer:       
E-post:          
Underskriftsdatum:        

 

 

 

 

 

 

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till Ineras kansli via e-
postadress: kansli@inera.se senast 2020-02-10. 

168

mailto:kansli@inera.se
mailto:kansli@inera.se


TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-18 
Diarienummer 

KS  2020/136-21  

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

Ert datum 

2020-03-17 
Er referens 

SNB 2020/83  

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Yttrande över samråd för detaljplan för kvarteret 
Hyttjärnen 1 med flera "Fastighetsöverföring" i 
Ludvika 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för yttrande. Samrådstiden 
pågår till och med den 28 april 2020. Enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, punk 122, får kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig 
över detaljplaner.  

Planområdet ligger i centrala Ludvika. Huvudsyftet är att ändra förutsättningar 
för markanvändning på planområdet så att detaljplanbestämmelser 
sammanfaller med planerad fastighetsöverföring/fastighetsreglering för 
sporthallens- och Kyrkskolans mark. Kyrkskolans mark kommer att styckas av 
från fastigheten Ludvika 6:1 och överföras tillsammans med fastigheten 
Hyttjärnen 1 till Ludvika kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB) i flera 
etapper. Ett annat syfte är att skapa goda förutsättningar för säker trafik på 
gång- och cykelvägar inom planområdet. 

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens 
arbetsutskott inte har något att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen framgår följande: ”Kostnader för genomförande på 
kvartersmark åvilar som huvudprincip den enskilde fastighetsägaren.”.  

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
Samrådshandlingar:  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-18 

Diarienummer 
KS 2020/136-21 

Sida 

2(2) 

 Kungörelse daterad den 17 mars 2020. 
 Planbeskrivning upprättad i mars 2020.  
 Plankarta upprättad i mars 2020.  
 Bullerberäkning daterad 6 december 2019.  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

170



 

 

 

Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 

771 30 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-810 26 
Bankgiro 

467-5088 
PlusGiro 

12 45 30-7 
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Kungörelse 

Samråd om detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 

”Fastighetsöverföring” i Ludvika   

 

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 31 mars 2020 kl 18:00 i 

sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus, 

Carlavägen 24. Välkomna! 

Planområdet ligger i centrala Ludvika, omedelbart söder om rondellen Blixt. 

Planen begränsas av Prästgårdsgatan i nordost, Ljunghällsvägen i söder, 

Eriksgatan i sydväst och Fredsgatan i nordväst.  

Huvudsyftet är att ändra förutsättningar för markanvändning på planområdet så 

att detaljplanbestämmelser sammanfaller med planerad 

fastighetsöverföring/fastighetsreglering för sporthallens- och Kyrkskolans 

mark. Kyrkskolans mark kommer att styckas av från fastigheten Ludvika 6:1 

och överföras tillsammans med fastigheten Hyttjärnen 1 till Ludvika 

kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB) i flera etapper.  

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

miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att 

övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs. 

Handlingar  

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 

tillgängliga på  

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

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 

- Internet: www.ludvika.se/planer  

Information och synpunkter 

Planarkitekt Anas Skaef, tel. 0240-861 61 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
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Samrådet pågår till och med den 28 april 2020, då skriftliga synpunkter 

senast ska lämnas till Ludvika kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 

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

sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i 

planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. 

Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen. 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:  

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 

och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 

handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 

personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 

personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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1 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra för-
utsättningar för markanvändning i planområdet 
så att detaljplanbestämmelser sammanfaller 
med planerad fastighetsöverföring/fastighetsre-
glering för sporthallens och Kyrkskolans mark. 
Kyrkskolans mark kommer att styckas av från 
fastigheten Ludvika 6:1 och överföras tillsam-
mans med fastigheten Hyttjärnen 1 till Ludvika 
kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB). 

Ett annat syfte är att skapa goda förutsättningar 
för säker trafik på gång- och cykelvägar inom 
planområdet.  

2 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap 

miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden. Det finns inga riksintresseområden inom 
planområdet. Norr om planområdet finns väg 66 (Gamla Bangatan) och väg 50 
(Faluvägen) som är av riksintresse för kommunikation. 

3 Plandata 

3.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala Ludvika omedelbart söder om rondellen Blixt som 
är en nod för riksväg 66 och riksväg 50. Planen begränsas av Prästgårdsgatan i 
nordost, Ljunghällsvägen i söder, Eriksgatan i sydväst och Fredsgatan i nordväst. 

3.2 Areal 

Planområdet omfattar cirka 6,5 ha. 

3.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun, Ludvika kom-
munfastigheter Aktiebolag (LKFAB) och Food Folk Sverige AB, Se även 7.1.1. 

4 Tidigare ställningstaganden 

4.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger ingen särskilt använd-
ning för planområdet.  

4.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet berör flera detaljplaner och de är 137, 265, 370, 373 och 430. Detalj-
plan 137, som gäller för Kyrkskolan, Stadsparken och fastigheterna Anden 1 och 

 

Planområdet 
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Anden 3, medger markanvändning A ”Allmänt ändamål” och Park med mera. 
Detaljplan 265, som gäller för fastigheten Hyttjärnen (Sporthallen) och Ugglan 3, 
medger markanvändning A ”Allmänt ändamål” och C ”Samlingslokaler” med 
mera. Detaljplan 430, som gäller delvis för fastigheten Hyttjärnen närmast ICA, 
medger markanvändning PY ”Parkering och idrottsändamål”. Detaljplan 370, 
som gäller för fastigheterna Ludvika 6:2 (McDonald’s), medger markanvändning 
C ”Centrum, restaurang”.   

4.3 Program för planområdet 

Inget program har upprättats för planområdet.  

4.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. Någon strategisk miljö-
bedömning2 bedömdes inte behövas.  

Följande talar emot att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan3: 

 Ändringarna på allmän platsmark är i linje med gällande detaljplanen. 

 Detaljplanen berör bara redan ianspråktagen mark.  

 Detaljplanen tillåter inte industri eller annan miljöstörande verksamhet. 

Inget talar för att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan. Det är be-
tydande miljöpåverkan som utlöser kravet på strategisk miljöbedömning.  

4.5 Kommunala beslut i övrigt 

Då Ludvika kommun är detaljplanens beställare, bedöms inget planbesked behö-
vas. Ett startmöte om detaljplanen hölls den 31 januari 2020 enligt kommunens 
rutiner och detta datum ansågs som startdatum för planering. 

5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

5.1 Natur 

5.1.1 Mark och vegetation 

Stora delar av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser, 
gator och gång- och cykelvägar. Gräsbelagda ytor finns i Stadsparken och kring de 
befintliga byggnaderna med träd av olika slag, se även 6.3.2 Naturmiljö. Grusplan 
och grusgångar finns på Kyrkskolans skolgård. Marken i planområdets västra del 
är ganska plan, däremot lutar marken kraftigt i planområdets östra del mot Präst-
gårdsgatan med 5- 6 meter nivåskillnad.      

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 Plan- och bygglagen 4 kap 33b § och 34 § 

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

177



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Fastighetsöverföring 

      

      
Sida 

6(18) 

    

 

6(18) 

 

 

5.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av morän enligt SGU:s kartvisare. 
I den östra delen av planområdet finns det inslag av silt. Marken bedöms utgöra 
fast mark i hela området, enligt samma källa. Jorddjupet uppskattas till 5-10 meter 
i den västra delen av området. Vid Kyrkskolan och Sporthallen varierar det mellan 
3 och 5 meter. Detta område är sannolikt utfyllt. 

Berggrunden består av ryolit, tidigare benämnd leptit, som är en sur metavulkanit.  

5.1.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns i området. Planområdet ligger dock i tätortsmiljö. 
Det innebär att det kan ha funnits enstaka oljecisterner vid byggnader. Sannolikt 
förekommer områden med fyllnadsmassor med okänt innehåll. 

5.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark. Eftersom området 
till viss del är utfyllt är radonrisken ändå lokalt förhöjd. Radonsäkert byggande 
förordas därför.    

5.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för skred och höga vattenstånd torde vara liten då området är så pass 
flackt i stora delar av planområdet. Höjdskillnaden är cirka 4 meter ner till sjön 
Väsman. Även risken för översvämning bedöms vara liten. 

5.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.4 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.5 Det innebär att nyupptäckta forn-
lämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste man 
därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

5.2 Bebyggelseområden 

5.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns inom planområdet idag. Detaljplanen tillåter bostäder inom 
en del av planområdet som omfattas av fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt 
i en liten del av Ludvika 6:1 närmast Anden 1 och 3. Husen på fastigheterna An-
den 1 och Anden 3 byggdes och användes först som bostäder, senare tappade hu-
sen värdet som bostäder och användes sedan dess till annat ändamål. Området 
runt Anden 1, Anden 3 och Kyrkskolans skolgård upplevs otryggt på kvälls- och 
nattetid. Tryggheten kan förbättras genom att tillåta bostäder inom området, se 
även 5.7 Trygghet.  

                                                 

4 Riksantikvarieämbetets fornsök 

5 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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5.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Sporthallen, Kyrkskolan, öppna förskolan och familjecentralen VillGott och 
McDonald’s är planområdets arbetsplatser.  

5.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdets befintliga byggnader används till offentlig och kommersiell service. 
Mer offentlig och kommersiell service finns i närheten av planområdet.  

5.2.4 Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet bedöms vara tillräcklig.  

5.2.5 Byggnadskultur 

Inom planområdet finns det flera 
byggnader av olika byggnadsstil och 
karaktärsdrag. McDonald´s restaurang 
ligger öster om Fredsgatan och bygg-
des vid slutet av 1990-talet. Trots 
byggnadens karaktärsdrag och färger, 
som är väl anpassade till omgiv-
ningen, bedöms byggnaden inte ha 
stort kulturhistoriskt värde. Sporthal-
len ligger väster om Prästgårdsgatan 
och byggdes på 1960-talet med mo-
derna karaktärsdrag och bedöms inte 
ha stort kulturhistoriskt värde. Kyrk-
skolan ligger väster om Prästgårdsga-
tan och byggdes 1951 efter att en äldre 
byggnad hade rivits. Fyra byggnader 
kan ha större betydelse för områdets 
byggnadskultur utifrån de kulturhisto-
riska värdena som är klassificerade i en 
kulturhistorisk inventering6 genom-
förd av Dalarnas museum 1982. De 
byggnaderna är Gamla Kyrksko-
lan/Ludvika skola, Ugglan 3, Anden 1 
och Anden 3.  

Ludvika skola/Gamla Kyrkskolan/ ligger norr om Ljunghällsvägen, öster om 
Eriksgatan och söder om Kyrkskolan, ritad av arkitekten Erik Lallerstedt 1903 
och inrymmer den öppna förskolan och familjecentralen VillGott i dagens läge. 
Byggnaden består av 2 plan med konstruktion av tegel, sockel av slätputsad ce-
mentbetong och gulbrun fasad med mönstrad slätputs. Taket är valmat sadeltak 
med röd ståndfalsad plåt och gröna foder. Flera inre förändringar har skett under 
flera ombyggnadsåtgärder mellan 1941 och 1954, men någon yttre förändring har 
däremot inte skett, se (Byggnadsinventering, 1982). Byggnaden finns med i gäl-
lande detaljplan 137 från 1969 och har ingen skyddsbestämmelse. Byggnaden ska 

                                                 

6 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg, Dalarnas museum 1982 

 

Sporthallen 

 

 

Kyrkskolan 
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bevaras och dess yttre karaktär får inte förvanskas vid eventuell renovering, därför 
gavs en skyddsbestämmelse q och rivnings förbud r. Takets färg har släppt, det 
behöver målas om. 

 

Ludvika skola/Gamla Kyrkskolan 

Ugglan 3 ligger vid Tingshusgatan mellan Sporthallen och McDonald’s och an-
vänds som fritidsgård; samlingslokaler enligt gällande detaljplan. Huset bygg-
des/ritades av arkitekterna Högström och Ekman 1913 och består av 1,5 plan i 
stensockel, gulputsad fasad och rött helvalmat mansardtak. Huset byggdes om in-
ternt 1974. Fasaderna är oförändrade med ursprungliga spröjsade fönster, se 
(Byggnadsinventering, 1982). Byggnaden är redan skyddad med skyddsbestäm-
melse q för dess yttre form och allmänna karaktär som ej får förvanskas, enligt 
gällande detaljplan 265 upprättad 1985. Byggnaden får ytterligare skydd genom 
planbestämmelsen rivnings förbud r i denna detaljplan.  

 

Huset på fastigheten Ugglan 3 
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Anden 1 ligger mellan 
Kyrkskolan och Stadspar-
ken, cirka 50 meter norr 
om Eriksgatan. Huset 
byggdes/ritades av arki-
tekten Gustav Björkman 
1922, av 1,5 plan i trä. 
Byggnaden består av grå 
spritputsad sockel, ljusgrå 
reveterad fasad, brun stå-
ende panel med locklister 
och rött tegelsadeltak. En 
balkong finns ovanför en-
trén på östra fasaden, 
burspråk med balkong på 
södra gaveln och burspråk på norra gaveln. Utsmyckningsdetaljer (Gesims) skiljer 
mellan fasadens övre- och nedre del. Ett garage lades till 1959 och revs 2006, se 
(Byggnadsinventering, 1982). Huset byggdes om 1980 och anpassades för en ny 
användning som fritidshem. Numera används byggnaden som ett kontor för en 
kommunal verksamhet. Huset och dess nationalromantiska drag är intakt med ur-
sprungliga fönster, dörrar, fasad och färgsättning och bör därför bevaras genom 
skyddsbestämmelse q. 

Anden 3 ligger mellan 

Kyrkskolan och Stadspar-

ken strax norr om Eriks-

gatan. Huset byggdes 

1914 av byggherren 

J.E:son Lundén och be-

står av 2 plan i grå sprit-

putsad sockel, varmt grå-

vit fasad av stående panel 

med locklister, vita snick-

erier och svarta smides-

räcken på balkongen; och 

rött tegelsadeltak. Omdis-

ponering av rum och höj-

ning av yttertaket har skett under ombyggnad 1929, då huset fick nuvarande ka-

raktär. En annan ombyggnad genomfördes 1968 som ledde till annan omdispone-

ring av rum. Trots tidigare förändringar har byggnaden karaktär enligt kulturhisto-

risk inventeringen7. Fasadens vita snickerier bör behandlas varsamt vid eventuell 

renovering enligt planbestämmelse k.  

                                                 

7 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg, Dalarnas museum 1982 

 

Huset på fastigheten Anden 3  

 

Huset på fastigheten Anden 1 
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5.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på plat-
sen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god form-, 
färg- och materialverkan.8 

Hela planområdet är redan exploaterad mark, ett nytt byggnadsverk inom plan-
området är således inte aktuellt i dagens läge. Renoveringar, ombyggnader och 
komplementbyggnader kan komma vid behov. Kulturhistoriska värden ska värnas 
vid eventuell renovering eller ombyggnad9.  

Ett undantag berör fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt en mindre del av 
Ludvika 6:1 närmast Anden 1 och Anden 3 som kan tillåtas för centrumändamål, 
bostäder och skola. Vid eventuell exploatering inom detta område ska allmänna 
byggregler tillämpas, hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden inom fas-
tigheten Anden 1 och parkeringsbehov uppfyllas enligt parkeringsnormen.  

Vid eventuell ombyggnad av en GC-väg och/eller parkering ska hänsyn tas till na-
turvärden för de biotopskyddade alléerna enligt miljöbalken.   

Delar av planområdet -befintliga byggnader, parkering, vägar och GC-vägar - 
stämmer inte överens med gällande detaljplaner och de har dessutom ingen bety-
delse för detaljplanens syfte. De togs med i denna detaljplan, dels för att de ska 
kunna rättas till, dels så att de gamla detaljplanerna kan upphävas inom planområ-
det när denna detaljplan vinner laga kraft.      

5.3 Friytor 

5.3.1 Lek och rekreation 

En ny lekplats uppfördes 2019 inom Stadsparken istället för den gamla som revs. 
Flera möjligheter för lek och rekreation finns inom Kyrkskolans skolgård, Stads-
parken och Sporthallen.  

 
Nya lekplatsen i Stadsparken 

                                                 

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

9 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 13 § 

182



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Fastighetsöverföring 

      

      
Sida 

11(18) 

    

 

11(18) 

 

 

5.3.2 Naturmiljö 

Stora delar av planområdet är belagda med 
gräsmattor med häckar/buskar. Kvarvarande 
stora, äldre ädellövträd och fruktträd finns 
inom Stadsparken, Kyrkskolan och inom fas-
tigheterna Anden 1 och Anden 3 och de ska 
vårdas ömt.  

Biotopskyddade alléer finns längs gatorna, på 
Prästgårdsvägen (12 oxlar), på Fredsgatan (10 
lindar), Eriksgatan (5 oxlar) och Tingshusga-
tan (5 oxlar), enligt en inventering från 2018. 
Minst tre träd av de alléerna saknas i dag på 
grund av olika skäl, de kommer att ersättas 
med nya planterade träd.       

5.4 Vattenområden 

Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. 

5.5 Gator och trafik 

5.5.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Eftersom planområdet ingår i centrumrutnät så omges det av gator för alla trafik-
slag. Trottoarer finns överallt längs Fredsgatan, Eriksgatan, Tingshusgatan, Ljung-
hällsvägen och Prästgårdsgatan. Separata cykelbanor finns längs Fredsgatan, Er-
iksgatan och Ljunghällsvägen. Hastigheten är begränsad till 40 km/h förutom vid 
Kyrkskolan under skoltid, då den är 30 km/h. Trafikmätningar har visat att has-
tigheten som regel är lägre än 40 km/h i centrum. Gångstråk i stadsparken har 
inte markerats som gång- och cykelvägar eftersom de ingår i parkens utformning.    

   

Nya gångstråk i Stadsparken   

5.5.2 Kollektivtrafik 

Busslinjer trafikerar Eriksgatan, Fredsgatan och Tingshusgatan. Resecentrum, 
med både järnvägsstation och busstation, finns på 300 m avstånd från planområ-
det och 500 m avstånd från Kyrkskolan och Sporthallen.   

 

Lindallé, Fredsgatan 
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5.5.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering för personal och besökare finns öster om Sporthallen och Kyrkskolan. 
Parkering för allmänheten finns i närheten till Kyrkskolan och sporthallen samt i 
Stadsparken. Nuvarande parkeringsantal inom fastigheten Hyttjärnen 1 bedöms 
inte vara tillräckligt för sporthallens behov enligt kommunens parkeringsnorm 
som finns på Ludvika kommuns webbsida10. Delar av allmänna parkeringsplatser i 
sporthallens närområde ändras till kvartersmark så att sporthallens parkeringsbe-
hov kan tillgodoses och ”att de inte utnyttjas som dagparkeringar”11.   

 

Allmänparkering väster om Stadsparken     

Utfarter och varumottag finns mot gatorna Ljunghällsvägen, Prästgårdsgatan och 
Tingshusvägen. En tillfart vid sporthallens sydöstra hörn som används vid bland 
annat klorfyllning och leverans av varor, behöver flyttas norr åt med hänsyn till 
att tillfarten ska placeras och utformas enligt verksamhetens behov.  

En tillfart mot Eriksgatan behövs anordnas eftersom fastigheten Anden 1 inte har 
någon tillfart idag.  

5.6 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som gång- 
och cykelstråk. De omgivande gatorna runt planområdet är mycket väl integrerade 
i staden, med långa siktlinjer, särskilt Fredsgatan och Eriksgatan12. Detta gör dem 
trygga genom att de är befolkade för det mesta. Chansen är stor att det finns flera 
människor på gatorna även om man går där på udda tider. Även belysningen är 
god.  

Levande aktiviteter till sen kväll i planområdets olika byggnader med bra belys-
ning på gator, parkeringar och byggnader ökar känslan av trygghet på stadsrum-
met mellan Sporthallen, Kyrkskolan och Stadsparken. Genom att detaljplanen till-
låter bostäder förbättras områdets förutsättningar för trygghet. Vid ombyggnad 

                                                 

10 Parkeringsnorm (2017), www.ludvika.se 

11 Parkeringsstrategi, Ludvika centrum 2013 reviderad 2015 

12 Ludvika – Space syntax-analys Ludvika tätort 2016, Spacescape april 2017, och Stadsrumspot-
ential för upplevd trygghet i Ludvika, Spacescape i oktober 2009  
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för delar av Stadsparken har flera buskar tagits bort som en trygghetsskapande åt-
gärd.   

Ett av detaljplanens syfte är att skapa goda förutsättningar för säker trafik på 
gång- och cykelvägar inom planområdet. Biltrafik kommer att korsa gång- och cy-
keltrafik på flera ställen av planområdet. En trafiksäker situation säkerställs genom 
bland annat att ett utfartsförbud införs vid sydöstra hörnet av Sporthallen, där en 
infart till varumottag ska dras längre bort från GC-vägen.   

5.7 Störningar 

5.7.1 Buller 

Inga byggnader inom planområdet används idag som bostäder. Två befintliga små 
hus som befinner sig inom fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt en liten del 
av fastigheten Ludvika 6:1 kan tillåtas för bostäder enligt den nya detaljplanen. 
Trafikbuller från Eriksgatan stör möjligen Anden 3 och delar av fastigheten Lud-
vika 6:1. En preliminär bullerberäkning har gjorts enligt trafikflöde13 på Eriksga-
tan och visade följande nivåer vid närmaste befintliga fasad på fastigheten Anden 
3: 50 dBA ekvivalent, max 67 dBA och 52 dBA ekvivalent, max 67 dBA kan på-
träffas på 2 m respektive 5 m mottagningshöjd. Ljudnivå av 60 dBA ekvivalent, 
kan påträffas vid 5 meters avstånd från vägens mitt, se även bilaga1 bullerberäk-
ning. Detta innebär att det befintliga huset samt eventuella nya hus klarar kraven i 
bullerförordningen14. Eventuell uteplats på användningsområde CBS utan någon 
skyddsåtgärd kan placeras på minst 24 m avstånd från vägens mitt.   

 

Illustration av bullerberäkning – ekvivalent nivå 

Anden 1 störs ej av trafikbuller, däremot störs fastigheten förmodligen av hög 
ljudnivå som förekommer från skolgården. Ljudnivå i det här fallet är omätbar 
och tillfällig.   

                                                 

13 PM Bullerutredning DP Ludvika Svanen & Pluto, Sweco 2018-07-10  

14 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359  
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En liten remsa av skolgården är bullerstörd enligt bullerberäkningen, denna 
del/remsa används som en lekplats och skolentré, resten av skolgården är tystare 
och klarar kraven i bullerförordning.    

5.7.2 Luft 

Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luft uppfylls. Ludvika tätort hör 
till de tätorter som har bäst luftkvalitet i länet15. Mätstationen var placerad i kvar-
teret Heimdal, på andra sidan Fredsgatan.  

5.7.3 Sanitära förhållanden 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avloppssystem.  

5.7.4 Skyddsanordningar 

Inget krav på skyddsanordningar inom planområdet. 

5.7.5 Farligt gods 

Både riksväg 50 och 66 är led för farligt gods och de passerar norr om planområ-
det och korsas vid rondellen Blixt. Rondellen ligger som närmast cirka 40 m från 
planområdet och 90 m från sporthallens närmaste fasad som har inget fönster 
viktiga dörrar mot rondellen. Det finns dessutom nivåskillnad mellan rondellen 
och marken på planområdet. Hastigheten på riksvägarna är begränsad till 40 
km/h.  

 

Mellan riksvägarna och planområdet finns bland annat räddningstjänstens station 
och en skulptur, i form av en jättestor transformatorlåda, som nyligen placerades i 
Sockenstugeparken som ligger mellan planområdet och riksväg 50. Både rädd-
ningstjänstens station och skulpturen/transformatorlådan avskärmar planområdet 

                                                 

15 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter perioden 2001-2006, Länsstyrelsens Dalarnas län, Miljö-
vårdsenheten, Rapport 2007:06 

Räddningstjänstens 
station 

Transformatorlåda 

1
5
0
 m

 

Blixt 
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från riksvägarna. Enligt Länsstyrelsens vägledning16 ska en kvalitativ riskanalys gö-
ras om vissa skyddsavstånd inte kan hållas till leder för farligt gods. De avstånd 
som anges i vägledningen förutsätter att transportflödet av farligt gods är högt, att 
hastigheten på leden för farligt gods är 90-110 km/h och att det inte finns några 
barriärer eller nivåskillnader som skärmar av leden från planområdet. Den di-
mensionerade risken är att en tankbil med petroleumprodukter fattar eld. Detta 
kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa andra typer av far-
ligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera vanligt och räknas 
därför som den dimensionerade risken. 

Riskbedömning 

Rondellen är som närmast ca 40 m från planområdet, hastigheten är 40 km/h. 
Ingen ny byggnad kommer att uppföras inom 40-150 m avstånd från rondellen. 
Sporthallen är en befintlig byggnad som ligger ca 90 m från rondellen och har 
inget fönster mot rondellen. Nivåskillnad mellan rondellen och marken på plan-
området gör det svårt/omöjligt för en långtradare att nå byggnaden vid en olycka. 
Byggnaden används som besöksanläggning/idrottsplats utan betydande åskådar-
plats. Marken på planområdets norra del används bara som park, vägar, parkering 
och återvinningsstation. 

Hastigheten, avstånd, avskärmande byggnader, sporthallens täta fasad mot leden 
och nivåskillnader gör att risken att byggnader, eller de människor som vistas i 
byggnaden, kommer till skada vid en farligt gods olycka, är mycket liten. 

Kommunen bedömning är att planområdets bestämmelser med god marginal 
uppfyller kraven i Länsstyrelsens vägledning om farligt gods.    

5.7.6 Räddningstjänstens insatstid 

Insatstiden är under tio minuter. I praktiken kan tiden bli kortare eftersom Rädd-
ningstjänstens station ligger mycket nära Sporthallen. Åtkomligheten för rädd-
ningstjänsten ska beaktas i samband med nybyggnation eller vid ombyggnad av 
befintliga byggnader17.  

5.8 Teknisk försörjning 

5.8.1 Vatten och avlopp 

Planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.  

Tillgängligheten till brandvatten finns inom och kring planområdet. Brandvatten-
försörjning ska utökas och anpassas till ny plan enligt Räddningstjänsten Dala 
Mitt. Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per minut 
med ett maximalt inbördes avstånd av 150 meter. 

                                                 

16 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 

17 Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR) 
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5.8.2 Dagvatten 

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
(VA). Dagvattenledningar finns redan längs gatorna runt planområdet, och detalj-
planen medför ingen ändring som påverkar dagvatten tillstånd på något sätt.   

5.8.3 Värme 

Fjärrvärmeledningar finns nedgrävda inom planområdet.  

5.8.4 El 

El och gatubelysning finns redan på plats. 

5.8.5 Bredband 

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

5.8.6 Avfall 

Kommunal sophämtning finns i området. Återvinningsstation finns inom plan-
området. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

5.9 Barnperspektiv 

Planområdets olika delar erbjuder fler aktiviteter för barn och ungdomar likaså 
vuxna. Sporthallen, Kyrkskolan och Stadsparken är några av stadens huvudmål-
punkter, där barn och ungdomar kan hitta plats för lek, glädje och lärande i en 
trevlig och trygg miljö. Goda möjligheter för gång- och cykeltrafik finns inom och 
kring planområdet. Eftersom bilvägar korsar gång- och cykelvägar på flera ställen 
inom och kring planområdet är det viktigt att skapa en trafiksäker situation för 
gång- och cykeltrafikanter, men även för biltrafikanter. En bra belysning på gång- 
och cykelvägar med raka siktlinjer ökar tryggheten på gång- och cykelstråk särskilt 
för barn och ungdomar, se även 6.7 Trygghet.      

5.10 Konsekvenser och överväganden 

De nya förutsättningarna som planen medger, kommer inte att leda till förändring 
på kommunala verksamheter inom planområdet. Sporthallen och Kyrkskolan 
kommer att fortsätter som tidigare. Fastigheterna Hyttjärnen 1 och delar av Lud-
vika 6:1 kommer att regleras med antigen fastigheten Anden 1 eller fastigheten 
Ugglan 3 när denna plan vinner laga kraft. Parkeringar för allmänheten kommer 
att ändras till kvartersmark så att de kopplas till aktuell verksamhet inom fastig-
heten Hyttjärnen 1. Flexibiliteten ökas så att byggnader kan användas på flera sätt. 

Utfartsförbud föreslås anläggas vid sporthallens sydöstra hörn vilket innebär att 
den befintliga varumottagningen behöver flyttas/dras norr åt. 

En återvinningsstation ligger inom allmänplats (GATA) med giltigt bygglov, 
denna låg inom kvartersmark enligt gällande detaljplan.       
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6 Genomförande 

6.1 Fastighetsrättsliga frågor 

6.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Ludvika 6:1; Ludvika Hyttjärnen 1, ägs av Ludvika kommun. Ugglan 3; Anden 1; 
Anden 3 ägs av Ludvika Kommunfastigheter AB. Ludvika 6:2, ägare Food Folk 
Sverige AB.  

6.1.2 Fastighetsbildning 

Beskrivning går från norr till söder enligt plankartan. 

Inom planområdet, norr och väster om sporthallen finns parkeringsplatser på fas-
tigheten Ludvika 6:1. Parkeringsplatserna kan utgöra parkeringsplats till den fas-
tighet som har störst behov av den eller delas. Tillgång till parkeringen säkerställs 
antingen via servitut alternativt fastighetsreglering. Ludvika 6:2 berörs inte mer än 
att en remsa av Ludvika 6:1 kan regleras till fastigheten.   

Fastigheten Hyttjärnen 1, utgörs av sporthallen och för att få en bättre anpassad 
fastighet, regleras mark från Ludvika 6:1 till Hyttjärnen 1. 

Skolområdet markerat med, SRC, kommer att avstyckas och fastighetsregleras 
från, Ludvika 6:1, till lämplig fastighet. 

Till Anden 1 säkerställs väg från Eriksgatan via servitut alternativt fastighetsregle-
ring. Vägen kan även utgöra tillfartsväg till Anden 3.  

Den som är fastighetsägare och har störst nytta av fastighetsregleringen eventuellt 
servitutsbildning står också för kostnaden av denna. 

Fastighetsbildningen prövas av berörda myndigheter innan detaljplanens anta-
gande och efter ansökan av berörda sakägare för genomförandet av planens in-
tentioner. För eventuell fastighetsreglering eller servitutsbildning svarar Lantmäte-
riet för ett slutligt godkännande. 

6.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Denna fastighetsplan upphävs i sin helhet: 

Hyttjärnen 1 (2085K-A500:II) 

6.2 Kvartersmark 

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

6.3 Allmän platsmark 

Ludvika kommun står för iordningsställande av allmän platsmark inom planområ-
det. 

I övrigt är berörs inte allmän platsmark i någon större omfattning inom planom-
rådet då den är befintlig. 
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6.4 Organisatoriska frågor 

6.4.1 Planförfarande 

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

6.4.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

6.4.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av tio (10) år. 

6.5 Ekonomiska frågor 

Kostnader för genomförande på kvartersmark åvilar som huvudprincip den en-
skilde fastighetsägaren.  

6.6 Tidplan 

Startmöte   januari 2020 

Samråd  mars-april 2020 

Granskning  maj-juni 2020 

Antagande  augusti 2020 

Laga kraft  september 2020 

7 Medverkande tjänstemän 

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

 

 

Johanna Ingre Anas Skaef 
planeringschef planarkitekt – handläggare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-18 
Diarienummer 

KS  2020/130-21  

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

Ert datum 

2020-03-11 
Er referens 

SBN 2019/1016  

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Yttrande över samråd om ny detaljplan för del av 
Ludvika By 2:23 med flera ”Aspvägen” i Ludvika 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra förslaget till ny detaljplan.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för yttrande. Samrådstiden 
pågår till och med den 29 april 2020. Enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, punkt 122, får kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig i 
dessa frågor.  

Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Huvudsyftet är att 
möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. 
Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och 
legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen.  

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

Av planbeskrivningen framgår att det är viktigt ur trafiksäkerhetsperspektiv att 
anlägga en ny gång- och cykelväg, då bedömningen är att framförallt den tunga 
trafiken kommer att öka i samband med att järnvägsövergången vid Mossplan 
ska stängas i projekt Genomfart Ludvika. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra förslaget 
till ny detaljplan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen framgår att kommunen kommer att ha kostnader för 
anläggningen av gång- och cykelväg längs Aspvägen i form av 
projekteringskostnader, anläggningskostnader samt framtida drift och 
underhållskostnader. För en fullständig redogörelse över kostnaderna, se bilaga 
”Planbeskrivning upprättad i mars 2020”.  

 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-18 

Diarienummer 
KS 2020/130-21 

Sida 

2(2) 

Bilagor 
Samrådshandlingar:  

 Underrättelse, daterad 11 mars 2020 
 Planbeskrivning, upprättad i mars 2020 
 Plankarta, upprättad i mars 2020 

 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 

771 30 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-810 26 
Bankgiro 

467-5088 
PlusGiro 

12 45 30-7 

 

 

Verksamhetsområde Planering 

Joel Lidholm, 0240-861 80 

joel.lidholm@ludvika.se 

SAMRÅDSHANDLING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-11 
Diarienummer 

SBN 2019/1016 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Underrättelse 

Samråd om detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera 

”Aspvägen” i Ludvika   

 

Samrådsmöte för allmänheten blir torsdagen den 16 april 2020 kl 18:00 i 

sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus, 

Carlavägen 24. Välkomna! 

Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Planen begränsas av 

sjön Väsman i norr, villor och industrimark i söder, industrimark i öster och 

villaområde i väster. 

Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen 

och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten 

Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via 

Brygghusvägen. Strandskydd avses att upphävas.  

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

miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att 

övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs. 

Handlingar  

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 

tillgängliga på  

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

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 

- Internet: www.ludvika.se/planer  

Information och synpunkter 

Samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80 

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Samrådet pågår till och med den 29 april 2020, då skriftliga synpunkter 

senast ska lämnas till Ludvika kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-11 

Diarienummer 
SBN 2019/1016 

Sida 

2(2) 

 

 

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

sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i 

planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. 

Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen. 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:  

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 

och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 

handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 

personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 

personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg (GC-väg) längs 

Aspvägen och Lyviksvägen och ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och le-

galisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen. 

 

Ortofoto över planområdet. Gul gräns är planområdesgräns 
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3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Det finns inget riksintresse i områ-

det. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger vid området kallat Karelen i Ludvika och längs med Aspvä-

gen och Lyviksvägen. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar 1,2 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet är både i kommunal och privat ägo. Se även 

7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, föreslår att en GC-väg ska 

byggas längs Aspvägen. Resterande del av området Karelen har verksamhets-

område som föreslagen markanvändning. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan 392, detaljplan för Ludvika By 5:3 m fl (Ka-

relen och Magnetgärdet).  

Inom den nya planens planområde har den gällande detaljplanen markanvänd-

ningen kvartersmark Industri och Upplag för småbåtar och allmän platsmark 

Lokalgata, Industrigata, Huvudgata och Natur. 

5.3 Program för planområdet 

Detaljplaneprogram har inte upprättats då den nya detaljplanen inte avviker 

från gällande översiktsplan, laga kraft den 25 september 2013. 

5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. De förändringar som 

detaljplanen medför jämfört med gällande detaljplan bedömdes inte medföra 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 
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betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL be-

dömdes inte behövas. Det är betydande miljöpåverkan2 som utlöser MKB-kra-

vet. 

Detta talar emot att förändringarna medför betydande miljöpåverkan: 

 Litet planområde 

 Inga större förändringar av befintlig markanvändning 

 Få naturvärden som berörs 

Inget talar för att förändringarna medför betydande miljöpåverkan. 

För gällande detaljplan finns en MKB. Den upprättades dock inte för att det 
detaljplanen befarades medföra betydande miljöpåverkan, utan för att marken 
var förorenad vilket kunde medföra miljökonsekvenser om detaljplanen inte 
upprättades. 

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Inget särskilt beslut om start av detaljplanen har tagits. Beställare av detaljpla-

nen är kommunen då planens huvudsyfte är att bygga en ny GC-väg längs med 

Aspvägen och Lyviksvägen. Startmötet för arbetet med detaljplanen hölls den 

27 januari 2020 vilket kan ses som startdatum för detaljplanen. 

                                                 

2 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Stora delar av vegetationen i området Karelen har avverkats de senaste åren. 

Den vegetation som finns i området Karelen präglas av växter som är gynnande 

av störda markförhållanden. Trädskiktet som finns kvar består främst av björk 

av samma ålder samt enstaka andra trädslag. Marken är till största del ej hård-

gjord. 

 

Ortofoto från 2016 till vänster och från 2019 till höger 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av glacial finsand SGU:s kartvi-

sare. Detta styrks av en borrad jordprofil belägen strax norr om Aspvägen. Om-

rådet är till stora delar utfyllt. Jorddjupet varierar mellan fem och tio meter en-

ligt SGU:s kartvisare. Enligt samma källa bedöms marken ha en hög genom-

släpplighet. Den utgör inte fast mark. Inget av detta ska ha en påverkan på det 

som den nya detaljplanen tillåter. Endast vid byggnation av hus och andra bygg-

nader kan detta ha en inverkan. 

Berggrunden består av ryolit, tidigare benämnd leptit, som är en sur 

metavulkanit.  

6.1.3 Förorenad mark 

Av gällande detaljplan framgår att det finns en tidigare tipplats för miljöfarligt 

avfall inom området. Deponin har troligen använts av dåvarande ASEA, träim-

pregneringen och allmänheten. Deponin är ett ca 40 000 m2 stort område där 

en stor mängd fasta restprodukter från olika industriprocesser finns i marken. 

Det är t.ex. isolatorer, metallskrot, halvledarkomponenter, färgrester, blästers-

and, trärester, sot, betong och tegel. Höga halter koppar, bly och zink förekom-

mer och fläckvis i mycket höga halter, både ytligt och på större djup. Även 

andra metaller påvisades. Deponin är mycket heterogen, men generellt kan man 
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säga att metallerna var biotillgängliga innan ytan åtgärdades. Petroleumrester 

finns också fläckvis i deponin, så organiska föroreningar förekommer. Även or-

ganiska ämnen som kommer från plastmaterial och tjärframställning finns. I 

grundvattnet var bly, nickel, koppar och zink i högsta halter, medan andra me-

taller också påvisades. Organiska ämnen påvisades också i grundvatten. 

 

Deponiområde markerat med lila färg (rapport gjord av ABB, 2015 – Anmälan om efterbe-

handling ”snötippen” och Ludvika By 5:3) 

På deponin har avverkning och röjning skett, sedan täckning med massor från 

det så kallade snötippsområdet. Innan massorna lades på deponin lade man en 

geotextilduk för att undvika påverkan av föroreningarna i deponin. Låg växtlig-

het ska tillåtas växa på den täckta deponin. 

Diket finns kvar med en släntning av bergkross för att undvika erosion av föro-

renad jord. En del av diket är täckt, där ligger en 12 m lång dagvattentrumma. 

Tidigare restriktioner för schaktning bör finnas kvar. Deponin ligger till största 

del utanför den nya detaljplanens planområde. Den planerade GC-vägen längs 

Aspvägen och Lyviksvägen ligger precis i utkanten av det gamla deponiområ-

det. Schaktning bör minimeras och eventuella förorenade massor ska tas om 

hand på ett miljöriktigt sätt i samförstånd med Ludvika kommun. 

6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark. Eftersom området 

till stora delar är utfyllt är radonrisken ändå lokalt förhöjd.  

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Enligt SGU:s kartvisare bör skredrisk utredas vid byggnation av hus och andra 

byggnader i den del av planområdet som gränsar mot Lyviken. Enligt SGU ska 
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området ses som ett strandnära aktsamhetsområde med avseende på skred i fin-

kornig jordart. Detta ska dock inte ha någon påverkan på det som den nya de-

taljplanen tillåter varav en utredning om skredrisk inte behöver genomföras. 

Området översvämmades tidigare 1916 eller 1917. Enligt MSB:s Översväm-

ningsportal kommer inte området att översvämmas enligt beräknade 100- eller 

200-årsflöden. Enligt portalen kan dock området översvämmas vid högsta be-

räknade flöde. 

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.3 Dock utgör området kring 

planområdet del av Ludvikas äldsta delar. 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.4 Det innebär att nyupptäckta 

fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 

man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns i planområdet. Söder och väster om planområdet finns bo-

städer. 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Planområdet utgör delar av fastigheter där arbetsplatser finns. Området har 

markanvändningsbestämmelsen Industri och Teknisk anläggning.  

Strax norr om planområdet finns en industri som är Ludvika kommuns största 

arbetsgivare vilket gör att området i och i närheten av planområdet utgör en väg 

till och från jobbet för en stor del av Ludvikas befolkning. 

I planområdets nordvästra del finns ett båtupplag med mindre byggnader för 

förvaring av båtar, främst vintertid. Den faktiska storleken på området för båt-

upplaget stämmer inte överens med gällande plan. Båtupplagets sydöstra del lig-

ger på mark med användningsbestämmelse Industri. Denna del ingår i den nya 

detaljplanen och får användningsbestämmelsen Båtupplag. Hela området är 

prickmarkerat vilket betyder att det ej får bebyggas. 

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

I eller i anslutning av planområdet finns butiksförsäljning som i huvudsak riktas 

mot entreprenadföretag. 

                                                 

3 Riksantikvarieämbetets fornsök 

4 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet ska tillämpas. Bänkar med armstöd bör place-

ras längs GC-vägen för att kunna nyttjas som viloplats, bland annat för dem 

som är i behov av viloplatser längs med GC-vägar. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Inga större byggnader finns inom själva planområdet. De byggnader som finns i 

anslutning till planområdet klassas inte som kulturhistoriskt värdefulla. 

6.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 

form-, färg- och materialverkan.5 

I planområdet finns inga byggrätter. God gestaltning för GC-vägen rekommen-

deras. 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Med markanvändningen Industri, Gång, Cykel, Gata och Upplag för småbåtar 

passar sig inte området för lek. Den nya gång- och cykelvägen längs Aspvägen 

binder ihop gång- och cykelvägarna efter Gonäsvägen och Lyviksvägen och 

lämpar sig för motion eller förflyttning mellan stadsdelar.  

6.3.2 Naturmiljö 

Den större delen av vegetationen i området Karelen har avverkats de senaste 

åren. Trädskiktet som finns kvar består främst av björk av samma ålder samt 

enstaka andra trädslag. Marken är till största del ej hårdgjord. 

Sträckan där ny GC-väg ska anläggas har inget större naturvärde. Endast en-

staka träd och buskar finns på aktuell sträcka förutom redan hårdgjord yta. 

Inom område för båtupplag finns endast några enstaka träd utan något större 

naturvärde. Detsamma gäller för det markområde som görs om från Natur till 

Industri och Väg i planområdets norra del.  

De träd och buskar som finns kvar bör behållas i så stor utsträckning som möj-

ligt för bibehålla de naturvärden som finns. 

                                                 

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

Frutjärn och dess utlopp ligger sydväst om planområdet och Väsman ligger 

norr om planområdet vilket gör att planområdet berörs av strandskydd, se även 

6.5 Strandskydd.  Inget öppet vattenområde finns inom planområdet. 

6.5 Strandskydd 

Del av planområde ligger inom strandskyddat område. Infart till fastigheten 

Ludvika By 5:3 som legaliseras får användningsbestämmelsen Industri med 

prickmark vilket förhindrar att byggnad uppförs. Område för Industri är väl av-

skilt från sjön Väsman dels via Brygghusvägen och befintlig GC-väg som går 

längs vattnet. Strandskyddet kan upphävas i enlighet med MB 7 kap. 18c § 

punkt 2  Befintlig väg fram till nämnd infart får delvis ny markanvändningsbe-

stämmelse, Väg istället för Industri närmast Lyviksvägen. Område för väg är re-

dan ianspråktaget och strandskyddet kan därför upphävas enligt MB 7 kap. 18c 

§ punkt 1.  

 

Strandskydd gäller inom område med lila markering 

Del av ny gång- och cykelväg längs Aspvägen och ny utfart från fastigheten 

Ludvika By 2:23 till Gonäsvägen ligger inom strandskyddat område. Strand-

skydd kan upphävas i enlighet med MB 7 kap. 18c § punkt 2 och punkt 5. Detta 

då område för ny utfart och tillhörande industrifastighet är väl avskilt från 

närmaste vattendrag. Den nya GC-vägen anses utgöra ett stort allmänt intresse 

då den ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i området. 

Strandskydd behöver av den anledningen upphävas inom del av kvartersmark 

och inom del av område med markanvändningsbestämmelsen Väg och Gång 

Cykel. 

210



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Aspvägen 

      

      
Sida 

12(16) 

    

 

12(16) 

 

 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Ny GC-väg ska byggas på den norra sidan av Aspvägen och sammanbinda GC-

vägarna som finns längs Gonäsvägen och Lyviksvägen. Längs med GC-vägen 

bör bänkar med armstöd placeras för att skapa viloplatser för dem som kan 

vara i behov av det. Idag finns endast en trottoar längs med Aspvägens södra 

sida. 

Den tunga trafiken på Aspvägen kommer att öka i samband med att järnvägsö-

vergången vid Mossplan ska stängas i projekt Genomfart Ludvika. Därmed 

kommer all tung trafik till industriområdet (ABB med flera) som ligger norr om 

Aspvägen åka via Gonäsvägen och Aspvägen. Av den anledningen är den pla-

nerade GC-vägen viktig för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

I planområdets norra del görs område för allmän platsmark Natur i gällande 

plan om till kvartersmark Industri. Detta görs för att legalisera de infarter som 

idag finns in till de verksamheter som finns på fastigheten Ludvika By 5:3. Då 

detta område ligger inom strandskyddat område blir området prickmarkerat i 

den nya detaljplanen vilket innebär att marken ej får förses med byggnad. Be-

fintlig väg fram till nämnd infart (även till Lyvikskyrkogården och båtupplaget) 

får delvis ny sträckning sett till den gällande planen. Detta för att överens-

stämma med de faktiska förhållandena.  

I planområdets södra del läggs utfartsförbud från fastighet Ludvika By 2:23 ut 

mot Aspvägen. Ny in- och utfart tillåts vid Gonäsvägen. 

6.6.2 Kollektivtrafik 

Busshållplats finns cirka 200 meter norr och söder om planområdet längs Go-

näsvägen. 

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Ny utfart från fastigheten Ludvika By 2:23 får anslutas mot Gonäsvägen. I gäl-

lande plan finns ett utfartsförbud längs aktuell sträcka. Därav är det viktigt i 

samband med anläggande av ny utfart att se över utformningen för att bibehålla 

trafiksäkerheten på sträckan. 

Infart till fastigheten Ludvika By 5:3 finns i planområdets norra del. Idag ligger 

denna infart på allmän platsmark Natur. Infarten måste legaliseras och området 

ändras om till kvartersmark Industri med prickmark eftersom området ligger 

inom strandskyddat område och ingen byggnad bör byggas där. 

6.7 Trygghet 

Då relativt få bostäder finns i närheten av planområdet är den naturliga över-

vakningen från boenden relativt liten, därav är det extra viktigt med belysning 

längs den nya GC-vägen för den upplevda tryggheten i området. 
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Långa siktlinjer bidrar till god orienterbarhet som medför en god upplevd trygg-

het. Längs med den planerade GC-vägen kommer siktlinjerna vara långa. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Verksamheter på fastigheter som utgör del av planområdet får inte vara stö-

rande för omgivningen. Inga större nya verksamheter möjliggörs inom planom-

rådet. 

6.8.2 Luft 

I närheten av planområdet finns olika industrier, bland annat en impregnerings-

anläggning som kan avge en lukt som kan vara störande för dem som befinner 

sig i planområdet. 

Ett krematorium finns väster om planområdet men bedöms inte påverka plan-

området. 

6.8.3 Sanitära förhållanden 

Anslutning ska ske till kommunalt vatten och avlopp om det ska göras. Planen 
medger dock inga byggrätter. 

6.8.4 Skyddsanordningar 

Skiljeremsa mellan GC-väg och närliggande väg bör finnas för en ökad trafiksä-

kerhet, särskilt med tanke på den tunga trafik som kommer att trafikera Aspvä-

gen och Lyviksvägen. 

6.8.5 Farligt gods 

Ingen av vägarna i anslutning till planområdet är rekommenderade farligt gods-

leder. 

6.8.6 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänsten beräknas kunna vara på plats inom tio minuter. 

6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Kommunala VA-ledningar finns delvis utbyggda i området. För hantering av 

dagvatten bör ledningar läggas i gång- och cykelväg och vattnet kan ledas ut till 

Lyviken i Väsman via ett större befintligt dike i området. Viss fördröjning och 

rening av dagvattnet sker i diket. Området är försörjt med vatten för räddnings-

tjänsten genom brandposter i och i anslutning till området. 

U2-områden får bebyggas om de underjordiska ledningarna flyttas eller kulverte-

ras, förutsatt markföroreningar tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 
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6.9.2 Värme 

Närhet till värmeverk och fjärrvärmeledningar gör det lämpligt med anslutning 

till fjärrvärmenätet vid nybyggnation. 

6.9.3 El 

Fördelningsstation finns inom området. 

6.9.4 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 

med annan ledningsdragning. 

6.9.5 Avfall 

Området har kommunal sophämtning. 

6.10 Barnperspektiv 

Ett förbättrat nät av GC-vägar medför en ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter vilket är bra för de barn som går och cyklar i området. Särskild med 

tanke på att mängden tung trafik i området kommer att öka. I övrigt lämpar sig 

inte området överlag för barn att vistas i. 

Utöver detta påverkas inte barn särskilt av den nya detaljplanen. 

6.11 Konsekvenser och överväganden 

En ny GC-väg längs med Aspvägen har setts som nödvändig att bygga då all 

tung trafik till det stora industriområdet norr om planområdet kommer att köra 

via Aspvägen. GC-vägen skapar en bättre och säkrare trafikmiljö för oskyddade 

trafikanter. Anläggande av GC-vägen medför dock att en ny infart/utfart längs 

Gonäsvägen behöver anläggas till fastigheten Ludvika By 2:23. På aktuell 

sträcka är det idag i gällande plan utfartsförbud. Ny infart/utfart kommer att 

behöva passera över befintlig GC-väg. Det medför en minskad trafiksäkerhet 

på GC-vägen längs Gonäsvägen. Sikten på platsen anses dock vara god. Trots 

en minskad trafiksäkerhet på GC-vägen längs Gonäsvägen anses nyttan av an-

läggande av GC-väg längs Aspvägen vara stor och nödvändig.    

7 Genomförande 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Ludvika kommun är fastighetsägare för fastigheterna Ludvika 6:1, Notgården 

1:175 och Gonäs 1:36. De övriga fastigheterna inom planområdet Ludvika By 

2:23, Ludvika By 5:3, Ludvika 4:57 och Ludvika 4:56 är privat ägda.  

Västerbergslagens Energi och Västerbergslagens Elnät innehar ledningsrätt på 

flera platser inom planområdet.  
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7.1.2 Fastighetsbildning 

Del av Ludvika by 2:23 regleras till den kommunala gatufastigheten Notgården 

1:175 för den nya gång- och cykelvägen. Del av Ludvika 4:56 regleras till Not-

gården 1:175 samt Ludvika 6:1 för markåtkomst för dels gång- och cykelvägen 

dels för att rätta kartan efter de faktiska förhållandena vid korsningen Brygghus-

vägen - Lyviksvägen.  

Planen möjliggör att Ludvika by 5:3 kan förvärva del av Gonäs 1:36. Detta då 

den del av Gonäs 1:36 som tidigare utgjort allmän plats natur i denna plan får 

bestämmelsen industri. Denna del av Gonäs 1:36 kan då regleras till den indu-

striverksamhet som finns på Ludvika by 5:3.   

Del av Ludvika 4:57 är i detaljplanen utlagd som allmän plats – gång- och cykel-

väg. Denna del av Ludvika 4:57 föreslås överföras till Ludvika 6:1 genom en 

fastighetsreglering.  

Under nuvarande förhållanden är båtupplaget i planens norra del placerat på två 

olika fastigheter med olika markägare. Planen som omfattar endast en del av bå-

tupplaget möjliggör fortsatt att den del av båtupplaget som finns på Ludvika by 

5:3 överförs genom en fastighetsreglering till Gonäs 1:36 alternativt styckas till 

en fristående fastighet.  

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan av sakägare.  

För att ta ut höjdskillnaden för den nya gång- och cykelvägen mellan Notgården 

1:175 och Ludvika by 2:23 behöver troligen L-stöd användas för dess kon-

struktion. För att inte ta mer mark i anspråk av Ludvika by 2:23 föreslås dessa 

tryggas genom ett servitut till förmån för Notgården 1:175. På detta sätt kan 

Ludvika by 2:23 ändå nyttja ytan som upplagsplats.   

7.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Inga fastighetsplaner finns inom planområdet. 

7.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-

mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

7.3 Allmän platsmark 

För allmän plats inom detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap. Därav 

har kommunen ansvar för att bygga ut, underhålla samt sköta den allmänna 

platsen. Genom antagande av denna detaljplan åligger det kommunen att an-

lägga en ny gång- och cykelväg längs Aspvägen och vidare längs Lyviksvägen. 

Detta innebär vidare att del av Lyviksvägen behöver förskjutas.  

7.4 Strandskydd 

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

7.5.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med standardförfarande. Efter samrådet kan det övergå i utö-

kat planförfarande om det bedöms behövas. 

7.5.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

7.5.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska det anges en genom- 

förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 

 

För denna plan föreslås en genomförandetid av 15 år. 

7.6 Ekonomiska frågor 

Anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen/Lyviksvägen innebär kost-

nader för kommunen i form av projekteringskostnader, anläggningskostnader 

samt framtida drift och underhållskostnader.  

För anläggandet av gång- och cykelvägen krävs en förskjutning av del av 

Lyviksvägen vilket ökar kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen. 

Kostnaden innefattar utöver anläggande även kostnad för inlösen av mark samt 

tillhörande förrättningskostnader. Därutöver tillkommer en ytterligare driftkost-

nad för kommunen i samband med uppförandet av den nya gång- och cykelvä-

gen. Schablonkostnad för drift av GC-väg är 26 kr/meter och år. 

7.7 Tidplan 

Samråd  mars-april 2020  

Granskning  juli-augusti 2020 

Antagande  oktober 2020 

Laga kraft  november 2020  

8 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. Kontakter har 

under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och en-

heter.  

 

 

Johanna Ingre Joel Lidholm 
planeringschef samhällsplanerare – handläggare 
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2020-02-26 
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KS  2018/477-00  

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

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om att utöka platserna på 
äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet Ludvika, föreslår i motion daterad 
25 november 2018 att fullmäktige ska besluta att utöka antalet vårdplatser på 
äldreboendena. Ärendet skickades på remiss till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. Nämnden föreslog den 27 november 2019 § 93 att fullmäktige avslår 
motionen.  

Av nämndens yttrande framkommer det att antalet äldre inte har ökat i Ludvika 
kommun de senaste åren och det kommer troligtvis dröja innan antalet ökar. 
Det finns också tomma äldreboendeplatser. Antalet äldre med hemtjänst i eget 
boende har dock varit konstant. I yttrandet framgår det också att det är viktigt 
att vård- och omsorgsnämnden fortsätter utveckla verksamheten utifrån 
framtida krav och behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Malin Ekholm 
Utredare 

 
Bilagor 
1. Motion, utöka platserna på äldreboenden – tvinga inte äldre till isolering, 

daterad den 27 november 2018.  
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden § 93, daterad den 27 

november 2019.  
3. Vård- och omsorgsnämndens yttrande daterad den 23 november 2019.  
 
Beslut skickas till 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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Datum 

2019-10-23 
Diarienummer 

2019.35        

Avdelning 
Cathrine Flodström Backlund,  
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Utöka platserna på äldreboenden – tvinga inte äldre 
till isolering i hemmet 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Antalet äldre har inte ökat i Ludvika de senaste åren, och det kommer att dröja 
fram till 2025 innan vi ser en ökning igen. 
Sedan 2017 har äldreboendena i kommunen tillsammans haft i genomsnitt cirka 
20 tomma äldreboendeplatser per månad. Det motsvarar bara i uteblivna hyror 
cirka 1,5 miljoner per år. Under samma tidsperiod har antalet äldre med 
hemtjänst i eget boende varit på en konstant nivå.  
En fråga som bör ställas är om dagens äldreboenden i standard, innehåll och 
utförande kommer motsvara de behov som efter 2025 kommer ställas på 
verksamheten från de äldre själva. Vi behöver med all sannolikhet förändra och 
utveckla den verksamhet vi har idag för att möta nyare krav och behov efter 
2030. 

Beskrivning av ärendet  
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet Ludvika, föreslår i motion daterad 
2018-11-25 att kommunfullmäktige ska besluta att utöka antalet vårdplatser på 
äldreboendena. 

Motionen beskriver att befolkningen i Ludvika ökar snabbare och att antalet 
äldre blir allt fler. Ett konstaterande i motionen är därför att med en ökad andel 
äldre i befolkningen bör antalet äldreboenden och mängden vård öka, inte 
minska. Kommunistiska partiet Ludvika menar att vi bör återskapa en värdig 
och human äldrevård i kommunen där de äldre lever i ett socialt sammanhang 
istället för att vara isolerade i sina hem. 
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Äldreboendekris i Sveriges kommuner? 
I drygt tio år har SKL, Sveriges kommuner och landsting, följt hur lång tid det 
tar från ansökan om särskilt boende till erbjudande om plats. Där syns ingen 
större skillnad över tid. År 2007 var den genomsnittliga väntetiden 55 dagar. År 
2018 var genomsnittet 53 dagar – och detta trots fler äldre och färre platser. I 
Ludvika var denna tid 12 dagar 2018. 

Inte heller hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, syns tecken på att 
tiden för att få en plats har ökat. IVO tar in uppgifter om alla beslut där den 
äldre fått vänta mer än 3 månader från beslut till erbjuden plats. År 2014 rörde 
det 4 591 personer. År 2018 minskade antalet till 4 300 personer. Av dessa är 
det 40 procent som tackat nej till det erbjudande de fått. I Ludvika var det 6 
personer som väntat mer än tre månader under år 2018, samtliga väntade med 
anledning av att de tackat nej till det erbjudande som de fått. Under 2019, 
januari till september har 4 personer väntat över 3 månader och tackat nej till 
erbjudande om äldreboende och 1 person har väntat över tre månader med 
anledning av att ledigt demensboende inte kunnat erbjudas inom 3 månader 
utan först efter 4 månader.  

Möjligheterna att få komma till ett äldreboende verkar alltså inte ha försämrats i 
Sverige. Det finns förstås röster som säger att det blivit svårare att få ett beslut 
om särskilt boende, men det finns inga undersökningar som styrker att det är 
så. 

Hur går det här ihop? 
En förklaring är att möjligheterna att ge stöd i hemmet har förbättras väsentligt 
under 2000-talet. Utöver hemtjänst och hemsjukvård dagtid kan äldre med 
omfattande behov få hjälp dygnet runt i sitt egna hem.  

En annan faktor är den medicinska utvecklingen. Det som tidigare ledde till 
omfattande funktionshinder kan idag behandlas. Stroke och hjärtinfarkter har 
halverats och moderna behandlingar gör att de som ändå drabbas kan fortsätta 
leva ett aktivt liv. Äldre som lever med flera sjukdomar som KOL, hjärtsvikt, 
diabetes och genomgången cancerbehandling kan idag få god vård hemma. 

En tredje förklaring kan vara så enkel att de flesta äldre vill bo kvar hemma. Vår 
uppgift är att stödja det, men också att erbjuda äldreboende när detta inte är 
möjligt. Dagens äldreboenden är till för de med omfattande hjälpbehov och de 
äldre som behöver stöd att bryta ensamhet och skapa sociala kontakter. Men 
för de sistnämnda är det en annan form av boende, som t ex seniorboende utan 
biståndsbedömning, som är ett alternativ som de äldre själva efterfrågar idag.  

Det är helt klart att vi idag behöver vidga våra perspektiv. Av dagens debatt i 
Sverige kan man tro att äldreomsorgens kvalitet bara hänger på antalet särskilda 
boenden. Men det handlar lika mycket om att utveckla omsorgen i det egna 
hemmet – och stödja våra äldre att leva ett tryggt liv där, så länge de själva vill 
och kan. 
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I en färsk befolkningsprognos för Ludvika, levererad av SCB i maj 2019, ser vi 
att årets prognos ger en långsammare ökning av befolkningen än tidigare 
prognoser. Det har sin orsak i lägre invandring nu och de närmaste 5 åren samt 
ett något lägre barnafödande. 

För äldre, personer över 65 år, visar prognosen att det de närmaste åren sker en 
minskning i antal för att sedan öka igen efter 2025.   

Hur hög andel av Ludvikas äldre bor idag i särskilt boende jämfört med andra 
kommuner?  

 Andel av 
befolkningen 80 år 
och äldre 

Andel 80 år och 
äldre med hemtjänst 

Andel 80 år och 
äldre i särskilt 
boende 

Min-max, riket 2,7 - 10,6 3,4 - 15,6 0,5 - 8,6 
Riket 5,1 8,4 4,2 
Ludvika 6,7 12,8 5,0 
Borlänge 5,2 12,0 3,7 
Smedjebacken 6,0 7,3 1,6 
Avesta 6,5 7,8 4,3 
Älvdalen 7,6 8,2 3,9 

Källa: Kolada 
 
Bilden visar att vi har en hög andel äldre i särskilt boende jämfört med andra. 
Boverkets årliga rapport visar att i Sverige finns idag 19 kommuner med 
överskott på äldreboenden, varav Ludvika är en.  
 
Både äldreboendeplatser och äldre med hemtjänst har sedan 2012 varit i samma 
nivå. Ludvika har idag 339 äldreboendeplatser och cirka 800 äldre som har 
hemtjänst i sitt eget boende. 
 
Antalet äldreboendeplatser har knappats förändrats något under årens lopp. 
Mellan åren 2012-2015 skedde en minskning med 20 platser, och under 2019 
har 56 äldre lägenheter omvandlats från servicelägenheter till seniorboende utan 
biståndsbedömning. Dessa åtgärder har inte räckt utan under åren 2017-2018 
har i genomsnitt funnits 28 tomma äldreboendeplatser varje månad. Hittills 
under 2019 har det i genomsnitt funnits 23 tomma platser varje månad. En tom 
plats kostar mellan 2 358 kronor till 6 345 kronor i uteblivna hyror per månad. 
 
Vad behöver vi göra i Ludvika?  
I det korta perspektivet behöver vi anpassa antalet äldreboendeplatser till det 
behov vi ser idag. Där behovet av demensboende är större än andra 
äldreboendeplatser.  
Där dagens äldreboenden, som är byggda från 1900-talet andra hälft fram till 
dess slut, med största sannolikhet inte kommer att motsvara de äldres behov 
om 15 år och därför behöver både en utseendemässig men inte minst 
innehållsmässig utveckling ske.  
 
Vi ser ett ökat behov av demensplatser, men även äldreboende för personer i 
livets slut. Därutöver har vi en grupp äldre med komplexa behov som kräver 
specifik omvårdnad som måste vara individuellt anpassad för var och en.  
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I det långa perspektivet behövs en äldreboendeplan tas fram och fastställas av 
vård- och omsorgsnämnden, så att det är tydligt och klart i god tid hur och när 
äldreboenden behöver minskas, ökas eller förändras på annat sätt. 

  
Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Cathrine Flodström Backlund 
Verksamhetsutvecklare 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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2020-03-09 
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KS 2019/244-14  

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

 

 
 

 

 
 

 
Fullmäktige 

 

Svar på motion om Dan Andersson, både kultur- och 
marknadsvärde för Ludvika 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det bedrivs ett 
utvecklingsarbete kopplat till varumärket Dan Andersson i kommunen. 

Sammanfattning 
Hans Gleimar och Sara Hjälm, båda C, föreslår i motion daterad 6 maj 2019 att 
Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kultur-och näringsliv utreder och 
presenterar handlingsplan att med varumärket Dan Andersson utveckla både 
Ludvika kulturverksamhet och besöksnäring.  

Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig över motionen den 28 januari 2020 § 3. 
De föreslår fullmäktige bifalla motionen. Ansvaret för framtagandet av en 
övergripande handlingsplan läggs enligt nämnden på näringslivsenheten.  

Ludvika kommun värnar arvet efter Dan Andersson. Kultur- och 
fritidsnämnden, som är den nämnd som ansvarar för kulturfrågorna i 
kommunen och besitter kunskapen på området, är drivande i att utveckla 
varumärket Dan Andersson i samverkan med andra aktörer, däribland 
näringslivsenheten och Visit Dalarna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
att fullmäktige anser motionen tillgodosedd utifrån det arbete som pågår kring 
varumärket Dan Andersson.  

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar och Sara Hjälm, båda C, föreslår i motion daterad 6 maj 2019 att 
Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kultur-och näringsliv utreder och 
presenterar handlingsplan att med varumärket Dan Andersson utveckla både 
Ludvika kulturverksamhet och besöksnäring.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig över motionen den 28 januari 2020 § 3. 
I sitt yttrande föreslår de att fullmäktige bifaller motionen. Nämndens syn är att 
kommunstyrelsens förvaltning med näringslivsenheten bör vara den part som 
har till uppgift att utveckla Dan Andersson som varumärke. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde knyter an till utvecklingen av 
kulturarvet efter Dan Andersson. Kultur- och fritidsnämnden anser att resurser 
behöver frigöras eller skapas inom ramen för näringslivsenheten för uppdraget 
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att utreda och skapa en övergripande handlingsplan för hur Dan Andersson 
som varumärke kan utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kulturverksamhet kan fungera som stöd i sakfrågor. Kultur- och 
fritidsnämndens yttrande i sin helhet finns som bilaga 2. 

Näringslivschefens synpunkter 
Undertecknad utredare har samrått med näringslivschef kring denna fråga, då 
motionen berör näringslivsenhetens verksamhet. Näringslivschefen uppger att 
han tillsammans med tjänsteperson från verksamhetsområdet kultur- och fritid 
samt Visit Dalarna har haft ett par möten under 2019 kring utvecklingen av 
specifikt Dan Anderssonveckan. Visit Dalarna är beredd att bistå kommunen i 
utvecklingen om man vill modernisera och utveckla Dan Anderssonveckan. 
Förvaltningen ser att en utveckling mot en kommersialisering med till exempel 
partnerskapserbjudanden och stora evenemang kan leda till att något av den 
nuvarande själen i Dan Anderssonveckan riskerar försvinna. Om 
näringslivsenheten skulle driva frågan om att nyttja varumärket Dan Andersson 
för att gynna besöksnäringen skulle fokus ofrånkomligt flyttas till ett mer 
kommersialiserat evenemang som kan växa publikt. Utmaningen skulle vara att 
hålla kvar det som är kännetecknande för Dan Anderssonveckan idag, vilket 
bland annat är vandringarna i Finnmarken och sången vid kolmilorna.  

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och slutsatser 
Dan Andersson är starkt förknippad med Ludvika och en del av det som 
kännetecknar kommunen. Kommunen kommer inte att kunna konkurrera med 
till exempel dalafjällskommunerna för att locka de stora skarorna skidturister, 
utan måste hitta sin egen profil då det kommer till besöksnäringen. Här är 
kulturen viktig för att locka besökare. Varumärket Dan Andersson är ett 
centralt inslag och Dan Anderssonveckan lockar besökare till kommunen. Visit 
Dalarna kan vara behjälpligt med att bistå kommunen i profileringen genom 
aktiv marknadsföring av kulturrelaterade evenemang.  

Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ansvarar för kulturfrågor i 
kommunen. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns det tjänstepersoner som 
kan kulturfrågorna och som kan driva en fortsatt utveckling av hur kommunen 
bland annat nyttjar varumärket Dan Andersson. I år är det 100 år sedan Dan 
Andersson dog. Kultur- och fritidsnämnden håller på och tar fram en broschyr 
om de miljöer Dan Andersson levde och verkade i, och vid sidan av Dan 
Anderssonveckan planerar man för evenemang andra tider på året. Under 
sportlovsveckan 2020 erbjöd biblioteket och Dalarnas museum ett tillfälle för 
barn över tio år att arbeta med Dan Anderssons dikter och skapa teckningar 
och skulpturer utifrån dem. Motionen ”Stenpoesi till Dan Andersson Minnes år 
2020” ser även ut att bli bifallen då kommunstyrelsen den 18 februari 2020 § 47 
föreslog att fullmäktige ska bifalla motionen. Sammantaget finns det ett stort 
engagemang kring Dan Andersson.  

Näringslivschefen har även haft möten tillsammans med kultursekreterare och 
Visit Dalarna för att prata om Dan Andersson, främst med fokus på Dan 
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Anderssonveckan. En fortsatt samverkan kring hur besöksnäringen kan gynnas 
genom bland annat varumärket Dan Andersson bör fortgå. Förvaltningen anser 
dock inte i likhet med kultur- och fritidsnämnden att ansvaret ska ligga hos 
näringslivsenheten för att driva utvecklingen av varumärket Dan Andersson. 
Dan Andersson är en komponent som gynnar besöksnäringen bland flera 
andra. Däremot är det kulturella arvet efter Dan Andersson av vikt för 
kommunen och därmed bör ansvaret för utvecklingen av varumärket Dan 
Andersson primärt finnas hos kultur- och fritidsnämnden, som även 
reglementsmässigt fått ansvaret för kulturområdet.  

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktige anser 
motionen tillgodosedd, utifrån det arbete som redan pågår och som kopplar till 
att utveckla varumärket Dan Andersson. Hur arbetet ska ske och vilka aktörer 
som behöver vara inblandade anser förvaltningen att kultur- och 
fritidsnämnden själv får styra över.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut föranleder inte några kostnader. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Mikaela Nordling 
Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad den 6 maj 2019.  
2. Yttrande från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 28 januari 

2020 § 3.  

Beslut skickas till 
Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 
Chef för verksamhetsområdet kultur och ungdom 
Näringslivschef 
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Yttrande över motion om Dan Andersson, både kultur- 
och marknadsvärde för Ludvika 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion om Dan Andersson, både kultur- och 
marknadsvärde. 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen den 10 
december 2019, § 92, för ytterligare beredning. 

Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommun i samarbete med Ludvikas 
kultur- och näringslivsenhet utreder och presenterar en handlingsplan gällande 
varumärket Dan Andersson inom kulturverksamheten och besöksnäringen i 
kommunen. Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan 
bör utföras av kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som 
varumärke för kommunen och besöksnäringen.  

Centerpartiets motion ligger i linje med förvaltningens intention att Dan 
Andersson bör utvecklas som varumärke för att bidra till att stärka 
besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt.   

Dan Andersson är även ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i landet 
för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som varumärke för 
Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa näringar i 
Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och finnmarkens 
kulturarv. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommunen bör utreda och presentera 
en handlingsplan gällande varumärket Dan Andersson inom 
kulturverksamheten och besöksnäringen i kommunen. Motionärerna beskriver 
poeten och författaren Dan Anderssons poesi som en aktuell folklig popularitet 
som förknippas starkt med Finnmarken.  
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Nya tolkningar av Dan Andersson produceras ständigt i nutid. Motionärerna 
pointerar dessutom att Dan Andersson är den enda mest kände Ludvikabon 
som hamnat på ett frimärke.  

Motionärerna beskriver även föreningslivets delaktighet av producerandet av 
den årliga Dan Anderssonveckan där ett stort antal byalag och ideella 
föreningar i hela kommunen engageras och utför flera tusen ideella 
arbetstimmar. 

Motionärerna beräknar att besöksnäringen i kommunen sysselsätter drygt 300 
personer och har en omsättning på omkring 400 MSK. Ludvika kan genom 
utveckling av aktiviteter öka omsättningen 7,5-12,5 MSEK år 2030. 

Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan bör utföras av 
kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som varumärke för 
kommunen och besöksnäringen. 

Förvaltningens utlåtande om motionen 
Kommunens avsikt är att förvalta arvet efter skalden Dan Andersson och att 
levandegöra kulturarvet Dan Andersson. Intentionen är att skapa en mer tydlig 
profil i kommunen för att förmedla Dan Anderssons kulturarv till besökare, 
turister, lokala invånare med flera.  

Ludvika kommun utpekas som en litterär stad regionalt och nationellt. Med 
flera olika litterära personer lokalt är Dan Andersson en av de mest framstående 
i landet. Dan Andersson är ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i 
landet för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som 
varumärke för Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa 
näringar i Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och 
finnmarkens kulturarv. Dan Anderssonveckan är ett prioriterat evenemang för 
att lyfta Ludvika kommun.  

Förvaltningens syn är att kommunstyrelsens förvaltning med 
Näringslivsenheten bör vara den part som har till uppgift och kompetens att 
utveckla Dan Andersson som varumärke. Detta skulle sannolikt ha en positiv 
effekt på besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde har i sitt ansvar utvecklingen av kulturarvet efter Dan 
Andersson så som en del av vårt litterära, musikaliska och finnmarkens 
kulturarv 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att motionen bör bifallas av 
fullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 
Resurser behöver frigöras eller skapas inom ramen för näringslivsenheten för 
uppdraget att utreda och skapa en övergripande handlingsplan för hur Dan 
Andersson som varumärke för Ludvika kommun. Utredning och produktion av 
en handlingsplan beräknas ta ca 1-2 månader och kan göras inom ordinarie 
linjeorganisation eller i projektform. 

229



Ludvika kommun 
Datum 
2020-01-08 

Diarienummer 
KFN 2019/174 

Sida 

3(3) 

Kulturverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan fungera som 
stöd i sakfrågor. 

 

 

Jan Lundberg 
Förvaltningschef 

Göran Gullbro 
Verksamhetschef kultur och ungdom 

Bilagor 
1. Motion av Centerpartiet Ludvika daterad den 6 maj 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef  
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Kultursekreterare 
Projektledare Dan Anderssonveckan 
Akten 
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