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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 för förskoleverksamhet i Biskopsgården och för 
utbyggnad av Biskopsnäsets förskola. Andra delar av området är även i behov 
av en modernisering av gällande markanvändning men även av flexibilitet. Ett 
annat syfte är att ersätta en gångstig vid Biskopsgården med en ny gång- och cy-
kelväg (GC-väg). 

 

Planområdet ovanifrån 

10



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Förskolor Biskopsnäset 

      

      
Sida 

5(20) 

    

 

5(20) 

 

 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

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

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs (området kallas även Biskopsnäset) i 
Ludvika tätort. Planen begränsas av Biskopsnäsets rekreationsområde i norr, av 
Ludvika lasarett i sydväst och av Timmermansvägen i öst. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar ca 4.3 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun, Landstinget Da-
larna och LudvikaHem. Se även 7.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger ingen särskild mar-
kanvändning för området. Norr om området finns ett större utpekat område 
för rekreation. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Gällande detaljplaner i planområdet är: 

 Förslag till ändring av stadsplanen för västra delen av stadsdelen Marnäs 
i Ludvika stad – laga kraft 1947 

 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteren Läka-
ren, Falken, Grönsiskan och Vråken samt angränsande områden i Lud-
vika stad – laga kraft 1966 

 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Marnäsom-
rådet (Kv. Oxeln m.fl.) i Ludvika kommun – laga kraft 1974 

 Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Björken, Eken samt re-
ningsverket m.m i Ludvika kommun – laga kraft 1975 

 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Marnäs (barn-
stuga) i Ludvika kommun – laga kraft 1984 

5.3 Program för planområdet 

Inget program för planområdet har upprättats då planen inte avviker från över-
siktsplanen. 
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5.4 Behov av miljöbedömning 

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

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 19 juni 2017 § 76, att ge verksam-
hetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet. I uppdra-
get ingår att genomföra samråd. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Området kring Biskopsgården är plant förutom i den södra delen där det finns 
en mindre kulle som kan fungera som pulkabacke för förskolan. Grönytan vid 
Biskopsgården består av gräsmattor och träddungar där marken sköts som 
ängsmark. 

 
Mindre pulkabacke för barn 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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Vid Morkullan och före detta vårdskolan (aktivitetshuset Näset) påminner mar-
ken och vegetation om den vid Biskopsgården med plan mark och träddungar. 

Biskopsnäsets förskola ligger precis i utkanten av rekreationsområdet Biskops-
näset och dess skog. Skolgården är idag relativt platt men strax norr om skolgår-
den lutar det mer uppåt. Vegetationen består av vanlig granskog. Planen tillåter 
en utökning av skolgården främst i nordöstlig riktning. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga jordarten inom området utgörs i huvudsak av siltig, ganska tät 
morän, enligt kartorna SGU Ser Aa nr177 och 181. Vid aktivitetshuset Näset 
finns ett grusigare område. Enligt SGU:s brunnsarkiv ligger jorddjupen på nå-
gon enstaka meter väst och nordväst om planområdet.  

Berggrunden består av leptit enligt kartan SGU Ser Af nr 158. Enligt samma 
källa framgår att inga större sprickzoner genomkorsar planområdet. 

6.1.3 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns i området. Vid Biskopsnäsets förskola var 
det tidigare åkermark. Området vid förskolan är sannolikt ganska mycket utfyllt 
med betydande mängder av massor. Det finns dock inga indikationer på att 
dessa skulle vara förorenade. Lasarettsområdet bestod tidigare av skogsmark. 

6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är till största delen klassad som normalradonmark. 
Mycket höga radonhalter, på över 1000 Bq/m3 har uppmätts i aktivitetshuset 
Näset, troligtvis orsakade av markradon från den grusiga jordarten. Förhöjda 
radongashalter finns även i Biskopsnäsets förskola. När ventilationen är påsla-
gen ligger dock radongashalterna lågt i båda byggnaderna. Byggnader ska därför 
uppföras i radonsäkert utförande. 

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för högt vattenstånd bör vara minimal då planområdet ligger högt över 
de karterade riskområdena för höga flöden. Moränen bör inte medföra någon 
förhöjd skredrisk. Området är överlag ganska plant förutom i den nordöstra de-
len av området vid Biskopsnäsets förskola. 

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.3 

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

                                                 

3 Riksantikvarieämbetets fornsök 

4 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

I planområdet finns ett LSS-boende5 i den byggnad som kallas Morkullan. Bo-
endet innehåller sex bostäder. I Biskopsgården finns ett äldreboende. I övrigt 
finns inga bostäder i planområdet. 

 

LSS-boendet Morkullan 

6.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I alla byggnader som ingår i planområdet bedrivs verksamheter som kräver per-
sonal. I Biskopsgården ges via den nya detaljplanen möjligheten att ha kontor i 
byggnaden som inte är direkt kopplade till en verksamhet i byggnaden. 

6.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Ludvika lasarett ligger precis bredvid planområdet. Biskopsgården är idag ett 
äldreboende men den nya planen möjliggör även förskoleverksamhet i byggna-
den. Biskopsnäsets förskola har funnits sedan mitten av 1980-talet och planen 
möjliggör en utökning av förskolan.  

Morkullan är ett LSS-boende och den nya detaljplanen kommer att tillåta både 
bostäder och vård. Användningarna kombineras för att skapa en flexibel plan 
och för att undvika problemet som kan uppstå när man ska avgöra var gränsen 
går mellan boende och vård. På fastigheten Läkaren 11 har det tidigare bedrivits 
en vårdskola som idag används för daglig verksamhet för bland annat de bo-
ende i Morkullan.  

Den nya planen tillåter både skolverksamhet och kontor, förutom vård i den 
före detta vårdskolan. In till Ludvika centrum är det ca två km där det finns 

                                                 

5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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både offentlig och kommersiell service. Det finns även ett mindre stadsdels-
centrum vid Marnäs torg på ca 500 meter avstånd. 

 

Äldreboendet Biskopsgården 

6.2.4 Tillgänglighet 

Gällande regler för tillgänglighet för bostäder och de olika verksamheterna ska 
tillämpas. Marken är så pass plan att den inte medför något problem för till-
gängligheten. 

6.2.5 Byggnadskultur 

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns inom planområdet.6 

6.2.6 Gestaltning 

Byggnaderna kring Biskopsgården och Morkullan liknar varandra och domine-
ras av tegelbyggnader med en till tre våningar. Biskopsgården har tre våningar 
och platt tak. Byggnaden består främst av rödbrunt tegel men en del av byggna-
den består av vitt tegel vilket syns på bilden ovanför. Morkullan är en rödbrun 
tegelbyggnad men är endast en våning hög och har ett sadeltak. 

Biskopsnäsets förskola har en våning och ett sadeltak. Fasaden på förskolan be-
står av en rödfärgad träpanel med vita knutar och fönsteromfattningar.  

Före detta vårdskolan som byggdes 1980 är en lägre byggnad med gult tegel och 
gulfärgad träpanel. I mitten av byggnaden finns ett något högre parti som 
sticker upp. Delen har täckts av fönster för ett få ett större ljusinsläpp i aktivi-
tetshuset Näset. 

                                                 

6 Kulturhistorisk byggnadsinventering för Ludvika och Grängesberg, Dalarnas museum 1982 
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Aktivitetshuset Näset med sin gula tegelfasad som till viss del även har gul träpanel 

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.7 

Arkitektonisk lekfullhet får gärna eftersträvas gällande byggnader för barn. 

6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Norr om området finns rekreationsområdet Biskopsnäset med elljusspår för 
löpning på sommaren och skidåkning på vintern. Biskopsnäsets förskola har en 
egen lekplats och ligger precis söder om rekreationsområdet som nås utan att 
behöva korsa en väg. 

Förskolan vid Biskopsgården kommer att få en stor skolgård som är klart större 
än rekommenderad minsta friyta vid förskola. 

                                                 

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

Delar av planområdet är utpekat som ”Park” i gällande detaljplan. Området 
kring Biskopsgården sköts inte som park i den bemärkelsen att det är välklippta 
gräsmattor. Området består av träddungar där marken sköts som ängsmark. 
Skogsdungarna har en viktig funktion för dämpande av ljud, mottagande av 
luftföroreningar, jämna ut temperaturen heta sommardagar och ett allmänt beri-
kande av ”grönt” i Ludvika tätort. Om åtgärder ska göras bör inte trädskiktet 
göras för glest så att solljuset når fältskiktet så att det blir enbart gräs och sly. 

 

En av träddungarna vid Biskopsgården 

Vid Morkullan finns inget av naturvärde. Området är glest med björkar och 
vissa andra trädslag, fältskiktet är sporadiskt högt, bland annat bestående av 
örnbräken. 

Ytan mellan Biskopsgården och Morkullan har en stor öppen yta som aktivt 
hålls öppen. På ytan finns en stor tall. I övrigt är skogen vildvuxen. Lövträdsin-
slaget är stort och skiktat. Skogsdungen är dock liten vilket minskar dess natur-
värde. 

Öster om Biskopsnäsets förskola finns en liten höjd med blandskog där det 
finns ett antal äldre tallar med en omkrets på uppemot två meter. Dessa bör lå-
tas fortsätta växa till så kallade ”jättetallar”. I skogen finns även rönn och sälg. 
Skötseln av skogen bör vara minimal. För glest mellan träden kommer göra att 
högt gräs och buskar blir till besvär och kräver återkommande skötsel. Skogs-
områdets naturvärde kommer att öka med att träden blir äldre. 

Öster om vägen som går till ner till motionsspåren består området mest av tät 
lövskog som är blandad på flera olika arter. Lövskogen bör vara ett bra tillhåll 
för fåglar, insekter och andra djur.  

Vid aktivitetshuset Näset är omgivningen väl skött med planterade träd, föru-
tom i väster där en träddunge har växt upp. Dungen består av bland annat tall 
och asp. Aspen är rikt påväxt av lavar. Fyra träd, antagligen lönn av något slag, 
står i rad efter vägen på södra sidan. 
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6.4 Vattenområden 

Ca 80 m norr Biskopsnäsets förskola går en bäck som mynnar ut i sjön Går-
lången nordväst om planområdet. Vattendraget är smalt och torrbelagt under 
vissa tider av året. 

 

Det ca en m breda vattendraget ligger torrlagt i augusti 2017 

6.5 Strandskydd 

För det vattendrag som går ca 80 meter norr om Biskopsnäsets förskola (60 
meter norr om befintlig byggrätten på fastighet) behövs strandskyddet upphä-
vas. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt men återinförs när en ny detaljplan 
upprättas. Därför behövs strandskyddet på nytt upphävas för att möjliggöra ut-
byggnation av förskolan Biskopsnäset. En utbyggnad av Biskopsnäsets förskola 
bedöms inte påverka de naturvärden som finns kring bäcken och inom det 
strandskyddade området. Den nya detaljplanen tillåter därför en byggrätt på ca 
20 meter avstånd från bäcken. 

För upphävande av strandskydd åberopas miljöbalkens 7 kap 18 § punkt 2, vil-
ket gäller upphävande av strandskydd vid liten sjö eller vattendrag vilket kräver 
att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet. 
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Strax höger om bilden ligger Biskopsnäsets förskola och strax vänster utanför bilden ligger vat-

tendraget. 

6.6 Gator och trafik 

6.6.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

En ny GC-väg kommer att anläggas längs Timmermansvägen under 2017 och 
2018. Timmermansvägen är den stora vägen till de olika delarna i detaljplanen.  

En ny GC-väg kommer att anläggas söder om Biskopsgården för att ersätta den 
gångstig som idag finns i den södra delen av området. GC-vägen kommer att 
sammanbinda Timmermansvägen med lasarettsområdet och även Timmer-
mansvägen och Ljunghällsvägen via en mindre gata inom just lasarettsområdet. 
Gatuområdet fram till Biskopsnäsets förskola breddas för att få plats med en 
trottoar fram till förskolan. 

 

Gångstigen i den södra delen av planområdet 
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6.6.2 Kollektivtrafik 

Vid Biskopsgården finns tre busshållplatser alldeles i närheten. Närmaste buss-
hållplatserna för övriga verksamheterna är de nämnda hållplatserna vid Biskops-
gården på 200-300 meter avstånd. 

6.6.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Idag finns parkering utanför entréerna till äldreboendet Biskopsgården, LSS-bo-
endet Morkullan och förskolan Biskopsnäset. Parkering finns i närheten av akti-
vitetshuset Näset.  

Parkering bör inte förläggas inom tio meter från skolbyggnad, avsteg får göras 
om utrymme saknas. Parkering för rörelsehindrade får ligga närmare än tio me-
ter. 

Varutransport får inte korsa skolbarnens väg till skolgården vid någon av sko-
lorna. Varumottag vid Biskopsgårdens förskola får ske via den södra delen via 
område för Gata i planen.  

6.7 Trygghet 

Goda siktlinjer och bra belysning är viktigt för att den upplevda tryggheten ska 
vara god. Den nya GC-vägen kommer att gå igenom en skogsdunge mellan om-
rådet med markanvändningsbestämmelsen SDKP och bostadsfastigheter. 
Slyröjning bör genomföras för att ha en god sikt och upplevd trygghet. 

6.8 Störningar 

6.8.1 Buller 

Gällande ljudnivåer på skolgårdar finns riktlinjer för vad den ekvivalenta buller-
nivån max bör vara, den gränsen går vid 50 dBA. På Timmermansvägen som 
går utanför Biskopsgården är ÅMD8 1244 fordon, varav andelen tung trafik är 
fyra procent. Enligt kommunens bullerberäkningar9 bedöms gränsen för 50 
dBA ekvivalent ljudnivå gå ungefär 18 meter från Timmermansvägen. Se även 
kapitel 6.8.3 Skyddsanordningar. Ytan mellan Timmermansvägen och 18 meter 
in på förskolegården får ej räknas som primär skolgård. Med primär förskole-
gård menas en ordnad och anlagd yta där lekredskap kan användas. Det övriga 
området ses som yta för spontanlek. Ytan för spontanlek får ej tillgodoräknas 
som friyta för förskolegård för att klara de riktlinjer som finns gällande storlek 
på förskolegård, se kapitel 6.10 Barnperspektiv. 

Vid aktivitetshuset Näset är den ekvivalenta ljudnivån 51 dBA vid fasad utemot 
Biskopsvägen10. Därför bör ytan mellan Biskopsvägen och befintlig byggnad 

                                                 

8 Årsmedelsdygnstrafik  

9 Beräkning av vägtrafikbuller Biskopsgården – Miljö- och byggkontoret, Ludvika kommun, 
2017-06-22 

10 Beräkning av vägtrafikbuller Näset – Miljö- och byggkontoret, Ludvika kommun, 2017-10-16 
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inte räknas som primär skolgård om det i framtiden blir aktuellt med förskola 
eller skola i byggnaden. 

 

Röda linjen markerar 18 meter från Timmermansvägen 

6.8.2 Luft 

Ludvika tätort har en mycket god luftkvalitet och gällande miljökvalitetsnormer 
och miljömål uppfylls. Den nya planen anses ha liten eller ingen påverkan på 
luftkvaliteten i Ludvika och planområdet. 

6.8.3 Skyddsanordningar 

Inga särskilda skyddsanordningar behövs i planområdet. Förskolegård vid Bis-
kopsgården bör dock ligga minst 18 meter från Timmermansvägen för att klara 
de riktlinjer för ekvivalent ljudnivå vid förskolegård som beskrivs i kapitel 6.8.1 
Buller. Då tillräckligt stor del av den primära förskolegården klarar bullerkraven 
läggs ingen planbestämmelse in om skyddsavstånd till Timmermansvägen.  

6.8.4 Farligt gods 

Inga rekommenderade leder för farligt gods finns i närheten av planområdet. 

6.8.5 Räddningstjänstens insatstid 

Räddningstjänstens fordon kan vara på plats på tio minuter vid olycka. Planom-
rådet ligger intill Ludvika lasarett.  
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6.9 Teknisk försörjning 

6.9.1 Vatten och avlopp 

Området är sedan tidigare anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

6.9.2 Värme 

Alla byggnader i planområdet är anslutna till fjärrvärmenätet. 

6.9.3 El 

Då området redan är exploaterat finns goda förutsättningar för el. 

6.9.4 Bredband 

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

6.9.5 Avfall 

Fastighetsnära avfallshantering ska finnas inom fastigheten. 

6.10 Barnperspektiv 

I planområdet finns idag förskolan Biskopsnäset. Planen möjliggör förskole-

verksamhet även i Biskopsgården i södra delen av planområdet. Biskopsnäsets 

förskola har idag tre avdelningar och tanken är att den ska byggas ut med ytter-

ligare tre avdelningar. Norr om förskolan finns rekreationsområdet Biskopsnä-

set som nås utan att behöva korsa en väg. 

 

Förskolan Biskopsnäset 

Boverket har riktlinjer men inga krav på hur stor friyta som behövs för barn ut-
omhus vid en förskola. Enligt dessa riktlinjer är ett rimligt mått på friyta mellan 
30-40 kvadratmeter per barn11. Däremot bör friytans totala storlek vara minst 
3000 kvadratmeter oavsett antal barn. Dessa riktlinjer eftersträvas och uppnås i 

                                                 

11 2017 års riktlinjer 
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den nya detaljplanen. Detaljplanen gör skillnad på primär skolgård och övrig yta 
på förskolans fastighet. Med primär skolgård räknas det område som har en an-
lagd och ordnad yta för bland annat gungställningar, rutschkanor och där lek-
redskap såsom cyklar och trampbilar kan framförs utan problem. Friytan ska 
även upplevas grön och inbjuda till olika typer av aktiviteter.  Den primära skol-
gården får inte ha en ekvivalent ljudnivå som överstiger 50 dBA, se kapitel 6.8.1 
Buller. Den yta som ligger inom skolans fastighet men inte är anlagd och/eller 
har en ekvivalent ljudnivå som överstiger 50 dBA ses ej som primär skolgård 
utan ses som yta för spontanlek. Ytan för primär skolgård är den yta som ska 
vara tillräckligt stor för att uppnå Boverkets riktlinjer gällande friyta för försko-
legård. Ytan för spontanlek får därmed ej tillgodoräknas som friyta. 

För att säkerställa att tillräckligt stor friyta finns tillgänglig består en större del 
av fastigheten Läkaren 11 av korsmark, vilket betyder att marken ej får bebygg-
gas förutom med uthus/förråd. Dessutom får detta område planbestämmelsen 
”Ej parkering” för att förhindra att det byggs parkeringar som tar upp stor yta 
av det som är tänkt som skolgård. I och med exploateringsgraden och området 
med korsmarken möjliggöras friyta på ca 5300 kvadratmeter vid Biskopsgården 
som kan tillgodoräknas som primär skolgård. Beräknat på 30 kvm friyta per 
barn kan 176 barn vistas på denna yta. 

Vid Biskopsnäsets förskola säkerställs tillräcklig stor primär skolgård genom en 
planbestämmelse som anger största byggnadsarea i procent av fastighetsarean. 
25% av fastighetens totala yta på 7500 kvadratmeter får bebyggas, vilket mots-
varar 1875 kvadratmeter. Förskolan har idag tre avdelningar och är 725 kvadrat-
meter stor och tanken är att förskolan ska byggas ut med ytterligare tre avdel-
ningar. Beräknat på 30 kvm friyta per barn har skolgården tillräckligt med plats 
för 187 barn. 

Skulle det i framtiden bli aktuellt med skola eller förskola igen i aktivitetshuset 
Näset finns det tillräckligt med friyta för att riktlinjerna gällande kvadratmeter 
friyta per barn ska uppnås för upp till drygt 120 barn12.  

Avsteg från riktlinjen 30 kvm friyta per barn får göras ner 25 kvm friyta per 
barn. Detta lär då kompenseras med vissa åtgärder som fler lekredskap och an-
nat som förgyller förskolan och dess utemiljö, till exempel god tillgänglighet för 
funktionshindrade, växter på skolgården som kan användas i den pedagogiska 
verksamheten och integrering av lekutrustning i landskapet. 

6.11 Konsekvenser av planens genomförande 

Ett parkområde kommer att göras om till förskolegård vid Biskopsgården. 
Detta medför att en naturlig stig som finns i den delen av planområdet kommer 
att försvinna. Denna ersätts dock med en ny gång- och cykelväg söder om skol-
gården. Strandskydd måste upphävas vid Biskopsnäsets förskola för att möjlig-
göra en utökning av förskolan.  

                                                 

12 2017 års riktlinjer 
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7 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet berör de privatägda fastigheterna Grönsiskan 3 och Läkaren 11, 
samt de kommunala fastigheterna Ludvika 6:1, Läkaren 16, Grönsiskan 5 och 
Morkullan 1.  

Inom planområdet finns ledningsrätt för fjärrvärme till förmån för Västerbergs-
lagens elnät.  

7.2 Fastighetsbildning 

Planen möjliggör att 5200 kvm kan överförs i en fastighetsreglering från fastig-
heten Ludvika 6:1 till fastigheten Grönsiskan 5 för utbyggnad av Biskopsnäsets 
förskola samt tillhörande skolgård. 

Med planen kan även en avstyckning ske för att bilda en fastighet för ändamål 
vård, skola, kontor och parkering. Till denna styckningslott kan 2000 kvm över-
föras från Ludvika 6:1 för att styckningslotten ska få en ytterligare yta för skol-
gård.  

Från Läkaren 11 kan 220 kvm regleras till Ludvika 6:1. Detta då allmän plats -
gata förlängs något för att säkra in- och utfarten till den nya styckningslotten. 

Cirka 800 kvm av Läkaren 11 är i planens södra del planlagt för allmän plats – 
gång- och cykelväg samt park. Detta område överförs i en fastighetsreglering till 
Ludvika 6:1. 

Längs Timmermansvägen är det planerat att dra en ny gång- och cykelväg. De-
taljplanen har därför planlagt del av den privata fastigheten Grönsiskan 3 som 
allmän plats. Ytterligare en del av fastighet har planlagts som allmän platsmark 
för att göra plats för en trottoar fram till förskolan Biskopsnäset. Cirka 200 kvm 
överförs i en reglering till kommunens fastighet Ludvika 6:1.  

Målsättningen för kommunen är att de delar av privatägda fastigheter som be-
höver ianspråktas för allmän plats kan ske i en överenskommelse. Fastighetsä-
garna ersätts enligt expropriationslagens ersättningsregler.  

Fastighetsbildning prövas av lantmäteriet efter ansökan från berörd sakägare.  

7.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Dessa fastighetsplaner upphävs i sin helhet när detaljplanen vinner laga kraft13: 

1. Läkaren, FRM-akt: 2085K-A516:1 

2. Läkaren, FRM-akt: 2085K-A364:1 

                                                 

13 Plan- och bygglagens (2010:900) övergångsbestämmelser punkt 9 
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8 Genomförandefrågor 

8.1 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

8.2 Allmän platsmark 

Allmän platsmark iordningställs av Ludvika kommun. 

En reglering mellan Läkaren 11 och Ludvika 6:1 möjliggör en förlängning av 
gatan som då säkrar in- och utfart till den tänkta styckningslotten.  

Kommunen ska även enligt detaljplanen iordningställa en gång- och cykelväg i 
södra delen av planområdet. Intill denna gång- och cykelväg skapas en smal 
parkremsa. 

Ny gång- och cykelväg är även tänkt att anläggas längs Timmermansvägen och 
ny trottoar fram till Biskopsnäsets förskola. Detta kräver att en reglering sker 
mellan Grönsiskan 11 och Ludvika 6:1 då befintligt vägområde behöver bred-
das för att få plats med dessa åtgärder.  

I övrigt är utpekad allmän platsmark redan befintlig.  

8.3 Strandskydd 

Strandskydd avses upphävas inom detaljplaneområdet, se även 6.5 Strandskydd. 

9 Organisatoriska frågor 

9.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med standardförfarande. Efter samrådet kan det övergå i utö-
kat förfarande om det bedöms behövas. 

9.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

9.3 Genomförandetid 

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

10 Ekonomiska frågor 

För kostnader på kvartersmark svarar varje enskild fastighetsägare.  

För kommunens del innebär detaljplanen kostnader i markinköp för iordning-
ställande av allmän plats: gata samt gång- och cykelväg. För detta tillkommer 
även förrättningskostnader.  
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Kostnader för utbyggnad av gång- och cykelväg samt del av parkmark tillfaller 
kommunen. Detta innebär även ytterligare driftkostnader.  

Kommunen svarar även för plankostnaden.  

11 Tidplan 

Samråd – december – januari 2017-2018 

Granskning – mars 2018 

Antagande – maj 2018 

Laga kraft – juni 2018 

12 Medverkande tjänstemän 

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

 

 

Patricia Magnell Joel Lidholm 
tf planeringschef samhällsplanerare – handläggare 
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Datum
2017-12-22

Diarienummer
Von  2017/196

Vård- och omsorgsförvaltningen
 

Vård- och omsorgsnämnden

Personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse IT-strateg Christer 

Granqvist till personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden i 
Ludvika kommun

2. Anmälan om nytt personuppgiftsombud ska lämnas in till 
Datainspektionen.     

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslöt den 6 februari 2013 att utse Axel 
Danielsson (Axel Danielsson Konsult AB) till personuppgiftsombud. Särskilt 
avtal tecknades för tjänsten. Axel Danielsson har nu sagt upp avtalet och 
därmed måste nytt personuppgiftsombud utses.

Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är personuppgifts-
ansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet. 
Detsamma gäller för styrelsen i de kommunala bolagen. Personuppgifts-
ansvariga utser personuppgiftsombud och ska anmäla detta till 
Datainspektionen.

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda personer mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller i 
huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad.

PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste 
iaktta för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. Personuppgifts-
ombudet ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och 
bidra till att skapa ordning och reda.

Enligt PuL ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 
behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god 
sed. Ombudet bör genomföra interna kontroller över de behandlingar som 
myndigheten gör, påpeka brister i dessa behandlingar för den personuppgifts-
ansvarige och - om de inte korrigeras - anmäla detta till Datainspektionen. 

Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de 
registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter.
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Margareta Karlsson
förvaltningschef

Bilagor
Dataskyddsinspektionens faktablad och anmälningsblankett    

Beslut skickas till
Christer Granqvist
Datainspektionen (anmälningsblankett)
Akten
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Datum
2017-12-22

Diarienummer
KS  2017/458 - 00

Kanslienheten
 

Kommunstyrelsen

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse IT-strateg Christer Granqvist till 

personuppgiftsombud för kommunstyrelsens förvaltning.  

2. Anmälan om nytt personuppgiftsombud ska lämnas in till 
Datainspektionen.     

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 5 februari 2013 att utse Axel Danielsson (Axel 
Danielsson Konsult AB) till personuppgiftsombud. Särskilt avtal tecknades för 
tjänsten. Axel Danielsson har nu sagt upp avtalet och därmed måste nytt 
personuppgiftsombud utses.

Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är personuppgifts-
ansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet. 
Detsamma gäller för styrelsen i de kommunala bolagen. Personuppgifts-
ansvariga utser personuppgiftsombud och ska anmäla detta till 
Datainspektionen.

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda personer mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller i 
huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad.

PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste 
iaktta för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. Personuppgifts-
ombudet ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och 
bidra till att skapa ordning och reda.

Enligt PuL ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 
behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god 
sed. Ombudet bör genomföra interna kontroller över de behandlingar som 
myndigheten gör, påpeka brister i dessa behandlingar för den personuppgifts-
ansvarige och - om de inte korrigeras - anmäla detta till Datainspektionen. 

Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de 
registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter.
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Jan Lindström
Kommunchef

Bilagor
Dataskyddsinspektionens faktablad och anmälningsblankett    

Beslut skickas till
Christer Granqvist
Datainspektionen (anmälningsblankett)
Akten
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Personuppgiftsombudet
Vad är ett personuppgiftsombud?
Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på 
ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet 
kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är person-
uppgiftsansvarig. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler man det till 
Datainspektionen.

Varför bör man utse ett ombud?
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig 
(företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. De här reglerna finns till för 
att den enskildes personuppgifter ska behandlas bara om det är lagligt. Ett person-
uppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att följa lagens krav och 
bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom 
skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Den 
som utser och anmäler ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att 
anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar 
därigenom sin administration.

Vad gör ett personuppgiftsombud?
Personuppgiftsombudet kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett lagligt 
och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att du som är ombud 
ska kontrollera att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i person-
uppgiftslagen och i anknytande lagstiftning. Vilken omfattning kontrollen ska ha får 
avgöras från fall till fall, det beror bland annat på hur verksamheten är organiserad. 
Du bör till exempel granska rutinerna och de krav på kvalifikationer, lämplighet och 
kunskap som den personuppgiftsansvarige ställer på den personal som behandlar 
personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige förväntas lyssna på personuppgiftsombudet och inom 
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rimlig tid rätta till eventuella brister. Om du misstänker att den personuppgiftsansvarige 
bryter mot de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter och 
bristerna inte rättas till, trots påpekande, ska du anmäla det till Datainspektionen.

Om man har utsett och anmält ett personuppgiftsombud till Datainspektionen slipper 
man alltså anmäla vissa behandlingar. Däremot ska du föra en förteckning med de 
uppgifter som verksamheter utan ombud måste anmäla till Datainspektionen. Allt du 
behöver veta om anmälan och förteckning (och hur den kan utformas) hittar du på 
Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Hjälp till de som är registrerade
Personuppgiftsombudet ska hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att 
misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Vem kan vara personuppgiftsombud?
Det finns inte några särskilda regler för vilka kunskaper du som personuppgiftsombud 
måste ha. En anmälan till Datainspektionen innebär inte heller någon lämplighets-
prövning. Du behöver däremot ha eller ges goda kunskaper om personuppgiftslagens 
regler och hur personuppgifter behandlas hos den personuppgiftsansvarige. Datainspek-
tionen hjälper till med stöd och råd och anordnar kurser om personuppgiftslagen (läs 
mer nedan).

Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. Ombudet kan vara anställd hos 
den personuppgiftsansvarige och måste ha en sådan ställning att uppgifterna kan 
utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren, att han eller hon kan 
påpeka fel och brister. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna 
organisationen. Observera dock att uppdraget alltid måste ges till en fysisk person och 
inte till ett bolag.

Hur mycket tid du som personuppgiftsombud måste lägga ner på din syssla beror på 
verksamhetens art och organisation samt i vilken omfattning personuppgifter behandlas. 
De flesta som är personuppgiftsombud har andra huvudsakliga arbetsuppgifter.

Datainspektionen stöttar ombudet
Genom Datainspektionens upplysningstjänst kan vi ge dig råd och stöd i ditt arbete. Vi 
anordnar också kurser för personuppgiftsombud, ett bra tillfälle att träffa andra ombud. 
Om du är osäker på hur lagen ska tillämpas kan du samråda med Datainspektionen. På 
Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se) finns många tidigare samråd 
samlade, en faktaresurs som är ett bra stöd. Där hittar du också vårt kursutbud och 
frågor och svar om personuppgiftslagen.
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Namn (myndighet, juridisk eller fysisk person) 1 Organisationsnummer

Adress

Postnummer   Postadress

Namn

Postutdelningsadress

Postnummer   Ortnamn

E-postadress

Uppdraget gäller fr.o.m. den

Personuppgiftsombudets namn

Entledigandet gäller fr.o.m. den

För Datainspektionens stämpel

Anmälan om personuppgiftsombud
enligt 36 § andra stycket personuppgiftslagen

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Upplysningar
1 Den personuppgiftsansvarige, dvs. myndigheten, företaget, föreningen eller 

organisationen som har utsett eller entledigat ett personuppgiftsombud.

2 Den person som har utsetts till personuppgiftsombud. Eventuella ersättare ska 
inte an mälas.

3 Här anges om ett tidigare anmält personuppgiftsombud entledigas.

4 Anmälan undertecknas av den personuppgiftsansvariges firmatecknare  
eller motsvarande.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsombud 2

Entledigande 3 
av tidigare anmält  

personuppgiftsombud

Underskrift 4

Kontakta Datainspektionen
E-post: datainspektionen@ 
datainspektionen.se   
Webb: www.datainspektionen.se 
Telefon: 08-657 61 00 
Fax: 08-652 86 52 
Postadress:  
Datainspektionen  
Box 8114 
104 20 Stockholm
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Kontakta Datainspektionen
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se  Webb: www.datainspektionen.se 

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-01-02
Diarienummer

VON  2018/1

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut och bistånd som inte verkställts till och med 31 
december 2017

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-01-02
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 december 2017.

Statistikrapport den 31 december 2017
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

1 1 0 1

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende - lägenhet 1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

Äldreboende - 
lägenhet

2017-08-24   129 K 1

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2017-12-18

Diarienummer
2017/3 -02

Vård- och omsorgsförvaltningen

Månadsrapport för november 2017 om sjukfrånvaron för vård 
– och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
november 2017.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
Diagram för november

Beslut skickas till
Stöd- och styrning, personalenheten
Akt
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Sjukfrånvaro 2016 – 2017 

Vård- och omsorgsförvaltningen
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Sjukfrånvaro 2015 – 2016 

Vård- och omsorgsförvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

Redovisning av meddelanden
Sida
1(1)

Datum
 2018-01-31 Von 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av meddelanden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

A) Dnr Von 2017/4
     Cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
     och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018

B) Dnr Von 2017/14
     Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-11-02 § 39-45
     Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna2017-12-07  § 46-57   

C) Dnr Von 2017/95
     Protokoll från Patientnämnden 2017-09-05 § 78-101
     Protokoll från Patientnämnden 2017-10-24 § 102-120

D) Dnr Von 2017/101
     Meddelande från KF 2017-12-18 § 253 Beslut från KF gällande 
     styrdokument.

E) Dnr Von 2017/199
     Meddelande från KF 2017-12-18 § 257. Överenskommelse " Samverkan för 
     trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

F) Dnr Von 2017/18
    Kommunala handikapprådet protokoll 2017-11-30 § 26-34

G) Dnr Von 2017/169
     Beslut från IVO.

H) Dnr 2017/97 
    Avvikelser 4:e kvartalet 2017

I) Dnr 2018/17
   Redovisning Väntjänst statistik 2017

J) Dnr 2017/94
   Förvaltningssamverkan och sjukfrånvaroanalys 

K)Dnr 2017/90
    Svar på arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen för enhetschefer inom   
    LSS och socialpsykiatri
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CIRKULÄR 17:52 

Avdelningen för Vård och omsorg 
  
 
   

Socialnämnd 

Individ- och familjeomsorg 

Funktionsnedsättning LSS 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 

och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018 

 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 

kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom 

det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 

kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.  

 

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 

2018.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 

ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 

frågeställningar.  

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 

företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKL utan 

hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för Vård och omsorg 

 

Åsa Furén-Thulin 
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Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn och 

unga, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

Innehållsförteckning 

 

 1. Definition av familjehem och jourhem………………………………….3 

 2. Avtal …………………………………………………….………………4 

 3. Former för utbetalning av ersättningarna ………….…………………....4 

 4. Arvodet…………………………………………………………………..4 

 5. Extra arvode vid tjänstledighet………………….………………….........6 

 6. Omkostnadsersättning…….…………………...………………………... 8 

 7. Kostnader inför placeringen……………………………………………..10  

 8. Avlastning i vården……………………………………………………....11 

 9. Socialförsäkringsförmåner…………………………………………….....10 

 10. Försäkringar…………………………………………………………….12 

 11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad 

       vårdnadshavare…………………………………………………………14 

 12. Familjehemsersättning vid placering av  

       barn och unga enligt SoL och LSS……………………………………..16 

       Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering  

       enligt SoL och LSS…..........................................................................…17 

       Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL ……….........18 

       Ersättning till kontrakterade jourhem………………………..………….19 
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1.a Definition av familjehem  

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) på 

följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård 

och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

I 2 § förordningen (1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade anges att denna definition även gäller för familjehem som beviljats 

som en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). 

Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad 

från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 

Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt 

och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146). 

Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem 

som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och 

handledning genom en konsulent.  Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas 

av samma regelverk som andra familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden 

är att socialnämnden har uppdragit till konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och 

annan hjälp till familjehemmet. 

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem. 

 

1.b Definition av jourhem 

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 

fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) särskilda regler Jourhemmen är ofta kontrakterade av 

en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det förekommer även privat så 

kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem och kan 

ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka 

eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem. 

För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och 

säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande 

omfattning som gäller för ett familjehem. Det är den socialnämnd som beslutar om en 

placering av ett barn som ansvarar för att hemmet är utrett. Vid utredning av ett 

jourhem gör socialnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att 

erbjuda barn tillfällig vård och fostran. 

Nämndens ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är 

lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl. 

Socialtjänsten kan placera barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av 

en annan socialnämnd, t.ex. socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget. 
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Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd 

till jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en 

socialnämnd och att utredningen ska vara aktuell. 

 

2. Avtal 

Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som 

nämnden avser att anlita som familjehem Avtalet bör utgå från vårdplanen och 

genomförandeplanen (om en sådan har hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i 

nämndens respektive familjehemmets åtagande för att nå målen i dessa planer.  Det 

ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd, 

såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan En annan fråga som bör 

regleras är vad som ska gälla om familjehemmet vill ta emot ytterligare ett barn.   

Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan 

få, ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m. 

Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en 

person är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det 

finnas skäl att bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader. 

Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen 

sammanfaller med uppsägningstidens sista dag. 

3. Former för utbetalning av ersättningarna 

Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt (se ovan) och arvodet ska 

beskattas som inkomst av tjänst.  

Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till 

familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar 

skatt och sociala avgifter. 

 

4. Arvodet  

4.1 Allmänt 

Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan 

fördelas mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras 

önskemål. 

Socialnämnden ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter. 

Dessutom ska man lämna kontrolluppgift till Skatteverket över utbetalda arvoden och 

omkostnadsersättningar. Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel.  

Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande. 

Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till 

tjänstepension.  
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Socialnämnden ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en sjuk-

period eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En familjehems-

förälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få sjukpenning. 

Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad 

”överhoppningsbar tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. 

Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En 

familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen dvs. 

gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos 

tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning 

och handledning. SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som 

består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. 

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut 

omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är 

utredda för ett familjehemsuppdrag. 

4.2 Arvodet följer löneutvecklingen 

Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, vård-

biträden, behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med den 

procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa 

yrkesgrupper. Uppgifter om den procentuella löneökningen hämtas årligen från SKLs 

lönestatistik. Omräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari respektive år och innebar en 

höjning av arvodet för år 2018 med 1,9 %. 

Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är 

motiverat kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller 

på grund av andra omständigheter. 

4.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet 

För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det 

ibland vara svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken 

arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet 

bestämmas för en begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre 

förutsättningar att fastställa nivån på det fortsatta arvodet.  

Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller 

andra vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De 

rekommendationer till arvodering som SKL lämnar har tagit hänsyn till detta.  

Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller 

insatsen (LSS) grundar sig på. 

I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans, 

kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet 

inom ramen för rekommendationerna. 

* starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge  

* starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden 

* specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter 
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* missbruk av beroendeframkallande medel 

* negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution 

* fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning  

* kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer  

krav på särskilda insatser 

* omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och myn-

digheter 

*omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer. 

Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg 

att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger förbundets 

rekommendationer. 

Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör 

att familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete. 

4.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen 

Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av 

funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om 

placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet.  

När nämnden vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en 

omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som omkost-

nadsersättningen eller endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet varit 

heltid i familjehemmet.  

Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående 

placering. Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar 

familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och 

omkostnadsersättningen. 

Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehems placerat 

barn ska gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som 

placeringen i familjehemmet behöver kvarstå.  

4.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning 

I SKLs rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga 

sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig. 

Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen.  

Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen 

behöver inte kompensera för resterande inkomstbortfall. 

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period 

Frågan om ett extra arvode kan bli aktuellt när nämnden rekryterar ett familjehem där 

familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig 

under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet. 
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5.1 Under inskolningsperioden 

Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns 

med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit 

överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan 

förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera 

familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett 

extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets 

förhållande. 

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet 

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, 

begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska 

tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. späd-

barnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet 

förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall 

inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts 

utifrån barnets förhållanden. 

Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till 

tjänstepension. 

5.3 Ingen kompensation till hemarbetande familjehemsförälder 

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov p.g.a. sitt sjuk-

domstillstånd eller svår funktionsnedsättning att det krävs en vuxen hemma på heltid. 

Ett sådant familjehemsuppdrag kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid och 

är inte möjligt att kombinera med förvärvsarbete. Nämnden söker då ett familjehem 

som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som alternativ till förvärvsarbete. I 

sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från förvärvsarbete för att 

vara familjehem. Det innebär att det inte finns någon förvärvsinkomst att kompensera 

för.  

Socialnämnden får, för ett sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad som 

kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

5.4 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS 

Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran 

samt den omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan 

kräva mer. Om barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges 

genom att barnet beviljas personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom 

assistansersättning från Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av 

familjehemsförälder eller någon utomstående. 

Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om 

kompensation för inkomstbortfall från förvärvsarbete ska ges. 
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6. Omkostnadsersättning 

6.1 Allmänt 

Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av 

omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om 

eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband 

med förvärvsinkomster. 

SKL har höjt omkostnadsersättningen i rekommendationerna framåt med 130 kronor 

per månad och uppdragstagare. Omkostnadsersättningen ska kompensera 

uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför. 

Höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare 

ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Alltså inte per uppdrag! 

Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en kommun. 

De 130 kronor per månad är inte inkluderad i de belopp och procentsatser som finns i 

SKLs rekommendationerna. 

Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet. 

I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKLs 

rekommendation ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger 

till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska 

dokumenteras i familjehemsakten. 

Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket 

avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre 

omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges. 

Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till 

Skatteverket. 

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. 

6.2 Principerna för omkostnadsersättningen 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 

när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 

schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 

individuellt efter det placerade barnets eventuella speciella behov.  

Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. 

Omkostnadsersättningen följer kostnadsutveckling genom koppling till 

prisbasbeloppet. 

Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika 

åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt 

med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagits till 

att familjehemmen vanligen har en högre standard än den som ligger till grund för 

Konsumentverkets beräkningar. 
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6.3 Barnets grundkostnad 

Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning 

och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen.  

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 

hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig 

hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, 

telefon och normalt slitage. 

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då 

det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.  

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, 

vilket innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. 

Hänsyn har tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, 

vatten och normalt slitage. 

Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en om-

byggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre 

hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan 

inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet. 

Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil. 

6.4 Barnets tilläggskostnader 

Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 

grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, 

kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, 

glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, 

semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas 

av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn.  

Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att 

barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet 

som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av 

Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i 

ärendet. 

Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en 

fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och 

prövas när det är aktuellt. 

6.5 Extra utrustning till barnet  

Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika 

tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel, 

moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar, 

t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få 

pengar till den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses 

genom att nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp.  Denna extra utrustning 

tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet. 
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7. Kostnader inför placeringen 

7.1 Kläder m.m. 

Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de 

kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, 

fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro 

och trivsel. 

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och 

hur länge placeringen förväntas pågå. 

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, 

gemensamt planerar vad som ska köpas. 

7.2 Basutrustning 

Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet 

behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats 

för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som 

finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen 

beräknas pågå.  

Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen 

för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag 

eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.  

Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild ut-

rustning eller anpassning i hemmet. 

8. Avlastning i vården 

Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. funk-

tionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att familje-

hemmet behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att familje-

hemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar för att 

familjehemmet får det stöd och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 7 § 

SoL.  

I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 

skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till 

familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda 

fallet.  

I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats 

t.ex. i en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och 

omfattningen bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.  

Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den 

placerande nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL. 

Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9 

§ 8 LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS, 
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korttidstillsyn som en förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen 

enligt 9 § 8 LSS. 

 

9. Socialförsäkringsförmåner m.m. 

9.1 Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas 

från och med månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars 

uppkommit. Det utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas 

ut till barnets föräldrar om någon av dem är vårdnadshavare. 

När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § 

socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till försäkringskassan 

om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder,.  

Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som 

kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och 

kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.  

Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och 

förlängt barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan.  

9.2 Föräldrapenning 

Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems 

placerat barn.  

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till 

föräldrapenning. 

9.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom 

Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En 

familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för 

vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år.  

Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och  tillhör någon personkrets 

enligt 1 § LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år. 

När det gäller ett barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig 

föräldrapenning utökad på olika sätt.  

Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. 

Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga 

föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i 

stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet. 

Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till Försäkrings-

kassan. 
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9.4 Vårdbidrag 

En familjehemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn som till följd 

av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller har merkostnader. 

Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra flesta fall 

avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till 

vårdbidrag.  

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till vårdbidrag 

som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården 

dels för uppkomna merkostnader. 

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för vårdbidrag kan ställas till Försäk-

ringskassan. 

9.5 Handikappersättning 

I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till handikappersättning utbetalas 

ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. Handi-

kappersättningen är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd av 

funktionsnedsättningen. Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella 

tilläggskostnader i omkostnadsersättningen. 

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för handikappersättning kan ställas till 

försäkringskassan. 

9.6 Bilstöd  

Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex. 

familjehemsföräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar 

kan således i vissa fall få bilstöd från Försäkringskassan för inköp och anpassning av 

en bil med anledning av det placerade barnets funktionsnedsättning. För närmare 

information hänvisas till Försäkringskassan. 

9.7 Färdtjänst 

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag, 

lagen om färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst. 

Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt 

eller hos den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En 

sådan ansökan kan göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna. 

 

10. Försäkringar 

Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för 

samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den 

placerade eller den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på 

såväl personer som egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och 

kostsamma. I en del fall kan det krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta 

vad som skadats.  Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen ser över sina 

försäkringar och att den som är uppdragstagare ser över sitt försäkringsskydd. 
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10.1 Hemförsäkringen 

De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i hemför-

säkringen. Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för 

att kontrollera om försäkringen även omfattar den placerade och förutsättningarna för 

detta t.ex. kan det krävas att barnet är folkbokfört i familjehemmet. 

Om den placerade har förorsakat skador som omfattas av hemförsäkringen bör 

familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och även till soci-

alnämnden. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk bör social-

nämnden ersätta dem för självrisken.  

Det är viktigt att informera familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje 

skadetillfälle och inte samlar på hög för att återkomma i efterhand med krav på 

ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal skador. 

10.2 Kommunens ansvarsförsäkring 

Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring 

som de flesta kommuner tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem. 

Kommuner utan sådan försäkring tillämpar ett motsvarande ersättningssystem för 

skador som orsakats av den placerade. Försäkringsvillkoren och självrisken kan 

variera. Det är viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför Sverige, t.ex. vid 

en semesterresa eller behöver förstärkas vid en utlandsresa. 

När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör fa-

miljehemmet omgående göra en anmälan till socialnämnden. Nämnden lämnar utan 

egen värdering anmälan vidare till sitt försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska 

aldrig behöva uppstå en diskussion mellan nämnden och familjehemmet om huruvida 

det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är en diskussion som 

försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget (motsvarande) tar kontakt med fa-

miljehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall 

detta. 

Socialnämnden bör ha rutiner för hur och till vem försäkringsärenden ska anmälas. 

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer 

och kontaktpersoner.  

10.3 Barnets försäkringsskydd 

Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade 

under tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Nämnden bör kontrollera 

vad som gäller beträffande det placerade barnet och vid behov komplettera 

försäkringsskyddet.  

Nämnden avgör själv om försäkringsskyddet även ska omfatta skador till följd av 

sjukdom. 

10.4 Uppdragstagares försäkringsskydd 

Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva 

olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter 

eget önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd. 
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Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den 

kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen. 

10.5 Skador förorsakade av annan 

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till 

den placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta. 

Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får socialnämnden ta ställning i 

ersättningsfrågan. Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller 

förluster. En bedömning får då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den 

socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta 

betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett 

om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta 

även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS. 

En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som 

familjehemsersättning d.v.s. arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska 

reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader 

t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av 

kapital och socialförsäkringsförmåner. 

När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får 

vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun. 

Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare. 

En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets 

försörjning och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets 

tillgångar är spärrade gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste 

därför ansöka om överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto, 

omplacera värdehandlingar m.m. 

11.1 Underhållsbidrag 

Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala 

underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag 

beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken. 

Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och 

de en särskild förordnad vårdnadshavare. 

11.2 Underhållsstöd  

Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag 

kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt 

bestämmelserna i 18 kap. SFB.  
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De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om 

underhållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till 

båda föräldrarna. Det innebär att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr 

1573 kronor. 

11.3 Barnpension och andra pensionsförmåner 

Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna. 

Barnpensionen utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt 

att ersätta en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det 

förekommer även att barnet har pension från annat håll t.ex. privata 

pensionsförsäkringar. 

Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för 

barnets räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande 

föräldern om inget annat bestäms. 

Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna. 

Det finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets pensionsförmåner. 

Om socialnämnden har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att 

förvalta barnpensionen på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta, 

är socialnämnden enligt 5 kap. 3 § p. 3 SoF skyldig att göra en anmäla till 

överförmyndaren.. 

Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta 

barnets tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder, se 10 kap 8 § 

föräldrabalken (1946:381) (FB).  

Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande 

föräldern ska betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård. 

11.4 Barnbidrag  

Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren.  

11.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning  

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning. 

Detta framgår av  11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder 

och som har vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som 

ett barns föräldrar. 

11.6 Vårdbidrag  

Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården 

om barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder.  
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12. 

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU 

och LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 

beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor och inkluderar barnbidrag 

alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt 

den unge. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma 

i uppdraget.  

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 

när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 

schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 

individuellt. 

 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

  0 -12 3 981 kr 105 % 5 688 kr 150 % 

13 - 19 4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 

1,9 % för år 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode  

inklusive grundarvode 

  0 -12 6 075 kr  9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 

13 - 19 7 880 kr  9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 
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Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och 

LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2018. 

Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad 

fr.o.m. januari 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som 

kan komma i uppdraget.  

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

 

 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2018. Ersättningen 

grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell 

lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 

% för år 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver. 

 

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

 

9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 

 

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för 

barnet.  
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Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 

beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 

2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

 

 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 % för år 

2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver. 

  

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

 inklusive grundarvode 

9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 
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Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 

beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 

2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

 

 

Fast omkostnadsersättning 1 Rörlig omkostnads 

ersättning2 

1-2 platser % av 

prisbasbelopp 

3-4 platser % av 

prisbasbelopp 

Enligt rekommen-

dationer för 

omkostnadsersätt-

ningar för familjehem 

för respektive ålder. 

948 kr 25 % 1 896 kr 50 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 % för år 

2018.  Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget 

tillägg utgår vid placering.  Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

  

1 plats 2 platser 3-4 platser 

13 629 kr 19 672 kr 27 242 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
1 Då inga barn finns placerade 
2 Då barn finns placerade 
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2017-11-02 
Diarienummer 

KS 2017/494 
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2(7) 

 

Styrdokument i Ludvika kommun 

1 Inledning 
Det finns ett antal lagbundna styrdokument. Kommunallagen 2017:725 lyfter 

bland annat upp att kommunen måste ha en budget, ett program med mål och 

riktlinjer, fullmäktiges arbetsordning och reglementen för nämnder och 

styrelser.  

Utöver detta finns det inom den kommunala verksamheten områden där lagen 

ställer krav på olika typer av styrdokument. Sådana är till exempel avfallsplan, 

detaljplaner, ordningsstadga och översiktsplan.  

Kommunen i egenskap av arbetsgivare behöver även ha vägledande dokument 

som styr arbetet och svarar på hur-frågan. Dessa dokument tas av 

kommunchef, förvaltningschef eller enhetschef, beroende på vilka anställda 

som omfattas av dokumentet.  

Denna riktlinje omfattar inte de lagbundna styrdokumenten, inte heller 

vägledande dokument som styr arbetet.  

Vid sidan av de av lag reglerade styrdokumenten kan kommunen själv utforma 

styrdokument för att förverkliga politiska mål och beslut. För att 

styrdokumentet ska bidra till att nå målen och besluten är det viktigt att  

 de är kända av såväl tjänstemän som politiker, 

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

 de är lätta att förstå och tolka samt  

 det är tydligt vilket styrdokument som styr vad. 

Ludvika kommun har ett stort antal styrdokument. För att förenkla för såväl 

läsare som styrdokumentsskribenter behöver kommunen en tydlig struktur och 

en definition av vad respektive styrdokument står för. Namnet på dokumentet 

ska kunna ange vad du som läsare kan vänta dig av styrdokumentet.  

Alla styrdokument i Ludvika kommun ska klassificeras utifrån de i riktlinjen 

beskrivna styrdokumentstyper.  
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Styrdokument i Ludvika kommun 

I tabellen nedan listas de styrande dokumenten i Ludvika kommun.  

 Lagbundna 

styrdokument 

 

Kommunala 

styrdokument 

(omfattas av denna 

riktlinje) 

Vägledande 

dokument i arbetet 

Varför har 

vi dem? 

Lagen kräver att 

kommunen har 

dessa 

styrdokument 

Syftar till att förverkliga 

politiska mål och 

beslut. 

Fungerar som stöd i 

arbetet. Innehåller 

handfasta råd och 

praktiska 

rekommendationer 

och svarar på ”hur-

frågan”. 

Vem 

beslutar? 

Politisk nivå Politisk nivå Tjänstemannanivå 

Exempel Fullmäktiges 

arbetsordning, 

reglementen, 

detaljplan, 

avfallsplan, mål 

och budget, 

bolagsordning, 

taxor 

Policy 

Strategi 

Riktlinjer 

Regler 

Handböcker, gå för 

dagen-rutiner, 

anvisningar 

2  Syfte 
Syftet med riktlinjen är att skapa enhetlighet i hanteringen av styrdokument och 

göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut. Riktlinjen ska 

underlätta framtagandet av styrdokument genom att tydligt definiera när vilket 

styrdokument ska användas och vilken beslutsnivå som gäller för det.  

3 Dokumenttyper och beslutsinstans 
Ludvika kommun har fyra olika typer av styrdokument; policy, strategi, 

riktlinjer och regler. Alla styrdokument tas politiskt och publiceras i den 

kommunala författningssamlingen. 

3.1 Policy 

En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka principer 

som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något? 

Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över 

flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter.  

Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitetsprövas 

minst en gång per mandatperiod.  

3.2 Strategi 

Strategin pekar ut en eller flera riktningar som är viktiga för verksamheten. 

Strategin ska ge vägledning och hjälpa till med prioriteringar.  

Strategin kan innehålla uppnåbara och mätbara mål, och kompletteras med 

uppdrag. Strategin kan vara övergripande eller områdesspecifik.  
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Styrdokument i Ludvika kommun 

Är strategin övergripande fattar kommunstyrelsen beslut om den, är den 

områdesspecifik beslutar ansvarig nämnd. Vid tveksamheter ska 

kommunstyrelsens kansli tillfrågas. Strategin gäller tillsvidare, men ska 

aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. 

3.3 Riktlinjer 

Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras. En riktlinje 

kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras.  

Riktlinjen kan svara på frågorna vem, när, hur och av vem, men måste inte. Om 

riktlinjen medför kostnader ska riktlinjen även klargöra hur genomförandet 

finansieras.  

Riktlinjen anger lägsta nivå för verksamheten. Den lämnar ett visst utrymme för 

enskilda handläggare att göra egna bedömningar.  

Riktlinjen kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. Den ska 

aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om riktlinje tas av 

kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. 

3.4 Regler  

Regler ska vara konkret utformade och sätta tydliga gränser. De talar om vad 

som är tillåtet eller otillåtet. De kan även innehålla sanktioner. Ord som ”ska”, 

”måste” och ”får inte” är vanligt förekommande.  

Regler kan antingen gälla tillsvidare eller för en given period. De ska 

aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Beslut om regler kan tas av 

fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.  

Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 

Policy Anger 

kommunens 

förhållningssätt 

till något.  

Långsiktig och 

övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång 

per 

mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 

vägval och 

prioriteringar. 

Kan innehålla 

mål och 

uppdrag. 

Kommunstyrelse 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare Minst en gång 

per 

mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 

konkreta 

beskrivningar 

av vad som ska 

göras och hur 

det ska göras.  

Kommunstyrelse 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare 

eller 

beslutad 

period 

Minst en gång 

per 

mandatperiod 

eller då 

riktlinjen 

upphör att 

gälla 

Regler Ska vara 

konkreta och 

sätta tydliga 

gränser.  

Fullmäktige, 

kommunstyrelsen 

eller respektive 

nämnd 

Tillsvidare 

eller 

beslutad 

period.  

Minst en gång 

per 

mandatperiod 

eller då 

reglerna 

upphör att 

gälla 
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4 Skrivanvisningar 
Styrdokumenten ska utgå ifrån aktuell mall. Den mall som används för 

styrdokument är mallen som heter ”styrdokument”. Denna mall ska alltid 

användas.  

Följande information ska alltid finnas i ett styrdokument: 

 Dokumentnamn: Vad dokumentet heter 

 Dokumenttyp: Vilken typ av dokument är det frågan om 

 Omfattning: Vem gäller styrdokumentet för  

 Dokumentägare: Den som initierar upprättandet av styrdokumentet och 

ytterst ansvarar för att det implementeras  

 Dokumentansvarig: Den som ansvarar för uppföljning och revidering 

av styrdokumentet 

 Publicering: Anger var styrdokumentet publiceras. Styrdokument ska i 

regel publiceras i den kommunala författningssamlingen. Undantagna är 

styrdokument som enbart berör anställda. Dessa ska publiceras på 

kommunens intranät.  

 Beslutad: När antogs styrdokumentet 

 Revideras senast: När styrdokumentet senast måste revideras 

 Beslutsinstans: Vem fattade beslutet att anta styrdokumentet 

 Diarienummer 

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

 Författningsstöd: Om det finns stöd i lagen anges vilken lag och 

paragraf styrdokumentet grundar sig på  

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

om en revidering.  

4.1 Definition av dokumentägare och dokumentansvarig 
I Ludvika kommun skiljer vi på dokumentägare och dokumentansvarig. 

Eftersom det kan vara svårt att veta vad de två olika rollerna innebär beskrivs 

de närmare i denna riktlinje.  

4.1.1 Dokumentägare 

Dokumentägare är den som beslutar om att ta initiativ för att upprätta 

styrdokumentet och som ytterst ansvarar för att det implementeras i den 

kommunala verksamheten.  

En politisk instans kan aldrig vara dokumentägare, utan dokumentägare är alltid 

en tjänstemannafunktion. Observera att dokumentägaren aldrig ska vara en 

namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel förvaltningschef eller 

kommunchef.   
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4.1.2 Dokumentansvarig 

Dokumentansvarig är den som ansvarar för uppföljningen av styrdokumentet 

och ser till att styrdokumentet är aktuellt. Dokumentansvarig säkerställer även 

att styrdokumentet inte strider mot eller motverkar andra antagna 

styrdokument.  

Dokumentansvarig är den som initierar en revidering av styrdokumentet  och 

ansvarar för att det görs inom utsatt tid.  

Dokumentansvarig kan göra nödvändiga redaktionella justeringar i dokumentet 

utan att det behöver beslutas på nytt. Om en ändring görs ska 

dokumentansvarig anmäla ändringen som ett meddelande till den instans som 

fattat beslut om styrdokumentet. Dokumentansvarig ser även till att inaktuella 

styrdokument annulleras och avpublicerad genom att be dokumentägaren lyfta 

frågan till behörig instans där beslut om antagande fattats.  

Dokumentansvarig är alltid en tjänsteman. Observera att dokumentansvarig 

aldrig ska vara en namngiven person, utan alltid en funktion – till exempel en 

enhetschef.  

5 Tillvägagångssätt vid framtagande av 

styrdokument 

5.1 Säkerställ behovet av ett styrdokument 

Behövs styrdokumentet? Om frågan regleras genom lag krävs kanske inte ett 

styrdokument, utan istället till exempel en handbok eller en rutin för hur lagen 

följs i den egna verksamheten.  

5.2 Samordning med befintliga styrdokument och andra 

vägledande dokument 

Kontrollera vilka styrdokument och vägledande dokument som finns i nuläge. 

Behövs det ett nytt styrdokument eller kan frågan lyftas in i ett redan befintligt 

styrdokument? Är även viktigt att gå igenom gällande styrdokument så det 

tänkta styrdokumentet inte strider mot gällande styrdokument. 

Intressekonflikter mellan styrdokument bör inte uppstå.  

Var även uppmärksam på om befintliga styrdokument eller vägledande 

dokument måste revideras eller upphävas till följd av det nya styrdokumentet.  

5.3 Utformning av dokumentet 

Hur ska styrdokumentet benämnas enligt denna riktlinje? Viktigt att rätt typ av 

styrdokument väljs, så det av typen på styrdokumentet framgår vad läsaren kan 

förvänta sig av styrdokumentet. 

Kontrollera också språket i styrdokumentet och att de uppgifter som nämns i 

kapitel 4 finns med. Använd ett enkelt och tydligt språk. 

Om ett antagande av styrdokumentet medför kostnader ska det i 

styrdokumentet framgå hur kostnaderna ska finansieras.   
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5.4 Uppföljning  

I samband med att ett nytt styrdokument antas ska det finnas en plan för hur 

det följs upp. Dokumentansvarig är generellt ansvarig för uppföljningen, om 

inget annat anges. En plan för hur styrdokumentet kommuniceras och 

förankras i kommunen bör även finnas. 

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

kommunala författningssamlingen.  

Den kommunala författningssamlingen finns på kommunens webbplats och 

styrdokumenten ska publiceras direkt i författningssamlingen. All länkning till 

andra sidor på webben utgår från författningssamlingen.  

Ansvarig för att publicera styrdokumentet är respektive sekreterare i den instans 

som fattat beslut om styrdokumentet.  
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Sammanträdesdatum 

2017-11-30 
 

 

  
 
Plats och tid Orren, Folkets hus 15.00 – 16.30 

Närvarande ledamöter 

 
Åsa Bergkvist ordförande, vård- och omsorg 

Monika Utter, vård- och omsorg 

Bernt Ekström, vård- och omsorg  

Peter Cyrillius, social- och utbildning 

Gun Andersson, social- och utbildning 

Christina Johansson Linder, FMLS 

Seppo Timonen, STROKE-föreningen Ludvika bygden 

Kjell Bohman, Astma o Allergiföreningen 

Birgit Ståbi, FUB 

Inger Markström, DHR,  

Sven- Arne Andersson, HRF, 

Monika Löfstrandh, Västerbergslagens demens förening 

Nadja Eriksson, kultur- och fritid, ersättare 

Annika Wallenstein, Västerbergslagens demens förening, ersättare 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Cecilia Vestergaard, Områdeschef 

Åsa Engberg, Sekreterare 

Övriga 

Ulf Rosenkvist, VD, Ludvika hem 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer 26 - 34 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Kjell Bohman   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesdatum 2017-11-30 Paragrafer 26 - 34 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli 

 

Underskrift   

 Åsa Engberg  
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Ej närvarande ordinarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande ersättare 

Kerstin Frost Erkers, VBU 

Lennart Paalo, RTP 

Ann-Britt Hedman, Parkinsonföreningen 

Siv Kvastegård, SRF, anmält förhinder 

Laila Lindqvist, Reumatikerförbundet, anmält förhinder 

Lars Handegard, Kommunstyrelsen, anmält förhinder 

Britt Pedersen, kultur- och fritid 

Jan Larsson, samhällsbyggnad 

Ivan Eriksson, Landstinget, anmält förhinder 

Gunnar Andersson, AFASI 

 

 

Sven-Erik Källman, vård- och omsorg, anmält förhinder  

Rose-Marie Gylling, vård- och omsorg, anmält förhinder 

Nall Annelie Bringås, vård- och omsorg 

Rigmor Andersson, Kommunstyrelsen 

Hans Esselöv, Social-och utbildning 

Bert Broman, Social- och utbildning 

Jan Karlsson, Landstinget 

Maj-Britt Andersson, DHR 

Jenny Pettersson, FUB 

Anna Romuk-Wodoradzka, Astma o allergiföreningen 

Rickard Jansson, DIAB 

Ulla Brandt, SRF, anmält förhinder 

Eva Blomberg, STROKE-föreningen Ludvika bygden 

Agneta Pettersson, FMLS 

 

125



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 27 
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§ 26     

Protokolljusterare 

Beslut  

Kommunala handikapprådet utser Kjell Bohman till justerare. 
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§ 27 

Godkännande av dagordning 

Kommunala handikapprådet godkänner dagordningen. 

Information från reumatikerförbundet utgår. 
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§ 28 

Föregående protokoll 

Ett tillägg i protokollet om att samarbetet mellan de fackliga organisationerna 

och dyslexiförbundet heter: Orden på Jobbet. 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna med det tillägget. 
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§ 29 

Bostäder i Ludvika kommun 

Ulf Rosenkvist VD för Ludvika hem och Ludvika kommun fastigheter 

(LKFAB) det är två bolag som Ludvika Kommun äger. 

Ludvika Hem AB har ca 3400 lägenheter och omsätter 230 miljoner. 

Ludvika Kommunfastigheter AB (Gruvområdet, Brunnsvik, Tryggheten) 

omsätter 2017:190 miljoner och tillsammans har de 140 anställda. 

Ulf berättar att det är mest attraktivt att bo i centrala Ludvika och nära vattnet. 

Bostadsanpassningar är vanligt förekommande, och Kjell frågar om det finns 

några samlingslokaler i Ludvika hems bestånd som har hörselslinga, men det 

finns det inte. 

Gun Andersson undrar om de fastigheter som finns uppe på Högberget 

kommer att få hissar installerade. Men det är ett problem då trapphusen blir för 

trånga. Man försöker lösa det med förtur på lägenheter på botten våningen eller 

erbjuda lägenheter där det finns hiss.  

Christina Johansson Linder undrar om det inte finns några planer på att 

handikappanpassa de gamla bostadsområdena.  

Men det finns inga sådana planer.  

Idag när man bygger tänker man på att det ska passa alla, inga trösklar, breda 

dörrar, mer teknik och ökad säkerhet som ger en ökad standard. Det finns 

många olika lösningar som Ludvika hem tittar på som kallas tillvalslösningar. 

På gång nu:  

Tjädern: där kommer det att byggas 49 lägenheter. Det blir ettor, tvåor, treor 

och några fyror, det kommer även att finnas hiss. 

Laggarudden: där har Ludvika hem fått tillgång till mark där det finns planer på 

att bygga hus i markplan eller två våningshus med två eller fyra lägenheter i 

varje. Här kommer det att finnas tvåor, treor och fyror. Det planeras för 56 

lägenheter som planeras att byggs i två olika etapper. Projektstart 2018. 

Orren: 80 -100 lägenheter, projektstart 2020 

Hammarbacken: Cirka 100 lägenheter, projektstart 2022 

I Grängesberg finns det planer på att bygga 15 stycken +65 lägenheter i gamla 

Kommun huset, start 2018 

En ny detaljplan för Väsman strand är på gång, där det kan finnas möjligheter 

att bygga boende nere vid vattnet. 
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Det finns även tankar på att bygga ytterligare ett kvarter vid Pluto.  

Förskolor finns det ett stort behov av, fem avdelningar på Biskopsgården, två 

stycken är klara och det ska bli tre avdelningar till.  

Vård- och omsorg har verksamhet på våning 2 och 3. 

Skolorna rustas fortlöpande och det finns ett stort behov av att fortsätta 

renovera skolorna. 

En ny detaljplan är på gång för Brunnsvik som innebär att man kan bo där och 

även ha annan verksamheter där. 
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§ 30 

Mötesdatum för 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beredning klockan 08.30-09.30 
 

 

Råd klockan 15.00* 

 

2018-02-09 

 

2018-03-15  

2018-04-20 

 

2018-05-24 

 

 

2018-06-15 

 

2018-09-20 

 

2018-10-26 

 

2018-11-29 
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§ 31 

Rapport från respektive nämnd 

 

Social- och utbildningsförvaltningen 

Gun Andersson och Peter Cyrillius informerar om: 

Föreningsbidrag har delats ut till Brottsoffer jouren och länkarna. 

Sjukfrånvaro hos personalen inom social- och utbildning sjunker. 

Det finns fortfarande ett stort behov av förskoleplatser. 

Särskolan i Grängesberg, det fungerar bra. Vissa saker saknar de fortfarande, 

men det kommer. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nadja Eriksson informerar om  

Björkmanska kulturpriset har delats ut till Marie Gunnarsson 

Kobbanpriset delades ut till Linnea Jansson. 

Biblioteket i Grängesberg kommer att flytta till järnvägsstationen.  

Premiär: Regnbågens färger har inga gränser, den 14 december kl 14 Star bio. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Åsa Bergkvist informerar om att det är brandvarnardagen i morgon den 1 

december, testa era brandvarnare 

Myndigheten för delaktighet söker deltagare för en webbpanel. 

Ludvika kommun är ett finskt förvaltningsområde, och den 6 december är 

Finlands självständighetsdag. Inom Ludvika kommun firas det bland annat på 

skolor och äldreboenden, där det serveras finsk mat. 

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
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§ 32    

Övrig frågor 

Det finns inga övriga frågor. 
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§ 34  

  

Nästa Kommunala handikappråd 

 

Beredningen har nästa möte den 9 februari. 

Nästa råd är den 15 mars. 

Ordförande avslutar och tackar för idag och önskar god jul och ett gott nytt år. 
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Maj-Britt Bertholdsson, 0240-868 57 

maj-britt.bertholdsson@ludvika.se 
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Avvikelserapportering 4:de kvartalet år 2017 

Sammanfattning 

Totalt har under kvartal 4 år 2017 inkommit totalt 156 stycken avvikelser.  

Beskrivning av ärendet 

År 2017 Kvartal 4  

Totalt har inkommit 156 stycken avvikelser, 144 stycken av HSL karaktär samt 

12 fall.  

 

(Se medsända kopior) 

 

Maj-Britt Bertholdsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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Redovisning av Väntjänstens uppdrag 2017. 

 

 

 

I Ludvika kommuns Väntjänst är ca 20 frivilliga medarbetare verksamma 

från Röda Korset, SPF och PRO. Verksamheten har telefonmottagning 2 

förmiddagar i veckan. Under året har 1 ny medarbetare tillkommit.  

 

Under året har följande uppdrag utförts: 

 

90 ledsagningar till vårdcentraler, sjukhus och sjukgymnastik i Ludvika 

 

25 ledsagningar till vårdcentraler, sjukhus och sjukgymnastik i Falun 

 

19 ledsagningar till tandläkare. 

 

2 ledsagning till fotvård 

 

37 besök, promenader eller andra sociala aktiviteter. 

  

10 tillfällen med övrig aktivitet 

 

196 tim telefonpassning (98 tillfällen) 

 

Totalt har 183 uppdrag utförts med en sammanlagd tid på 693 timmar.  

 

 

Utöver detta har 114 återkommande aktiviteter genomförts 

 

Margareta Karlsson 

förvaltningschef  
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Lina Ekdahl Holmström 
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Er referens 

2017/026385  

 

 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Svar på arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen 

för enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående 

svar till arbetsmiljöverket. 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion gällande arbetsmiljön för chefer 

inom LSS och socialpsykiatrin den 11 och 12 september 2017. 

Arbetsmiljöverket begärde svar på de brister och krav som ska åtgärdas senast 

den 31 januari 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Inspektionsmeddelandet har skickats via mail och informerats på 

enhetschefernas arbetsplatsträff muntligt. 

På arbetsplatsträff den 14 december 2017 gavs informationen om arbetsgången 

kring svaret till arbetsmiljöverket. 

På arbetsplatsträffen den 11 januari 2018 lämnas information på arbetssätt och 

åtgärder för fortsatt arbete framåt. Det fortsatta arbetet kommer att finnas med 

i verksamhetsplanen och hälsoplanen för enhetschefer. En särskild handlings-

plan har gjorts för enbart de brister och krav som framkom efter inspektionen. 

Den 29/12 2017 träffades skyddsombuden och områdeschef för genomgång av 

och förslag till genomförande av åtgärder.  

 

1. Tillbudsrapportering 

Vid inspektionen framkom att det fanns oklarheter kring hantering av 

tillbud som enhetscheferna själva råkar ut för.  

Åtgärder  

      1.1 Genomgång av de rutiner som redan finns via kommunens intranät    

            Kuriren. Repetera på enhetschefers arbetsplatsträff flödet och klargöra  

            om otydligheter finns. 
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Lägga till rapportering av tillbud på dagordningen för enhetschefers 

arbetsplatsträff. 

            Aktuella rutiner och arbetssätt ska fungera och användas i alla led. 

 

2.    Stödfunktioner 

Vid inspektionen framkom att det förekommer oro och negativ stress 

hos enhetscheferna på grund av brister i stödfunktioner inom 

kommunen. Det handlar om att det stöd som cheferna behöver i sitt 

arbete inte fungerar som avsett och att cheferna därigenom får lägga 

ned onödigt mycket tid och energi på tex frågor rörande 

schemaläggning, bemanning, HR, lönefrågor. Frågan om bristande 

interna stödfunktioner är inte undersökt och skriftligt riskbedömd av 

arbetsgivaren 

Åtgärder 

2.1 Hälsoplanen för enhetschefer är reviderad. 

            Mallen för enhetschefens strategisamtal med områdeschef har            

            reviderats och riskbedömning och handlingsplan har lagts till. 

            Datum för riskbedömning med varje stödfunktion under året är  

            fastställt. Detta görs gemensamt med alla enhetschefer inom  

            förvaltningen.  

      2.2 Handlingsplaner kommer att utformas. Den 23/1 2018 är det första   

           chefsmötet tillsammans med stödfunktionen bemanning och  

           schemaläggning. 

 

3. Arbetsbelastning 

Enhetschefer inom vård och omsorg har ofta en stor arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren ska se till att arbetet för inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning genom att arbetsgivaren regelbundet undersöker och 

skriftligt riskbedömer riskerna i arbetet. I detta fall uppger arbetsgivaren 

att man på olika sätt undersöker arbetsbelastningen för enhetscheferna 

men man har inte skriftligt riskbedömt de risker som framkommit vid 

undersökningarna.   

Åtgärder 

      3.1 Arbetsbelastningen följs upp på medarbetarsamtal vår och höst. Det    

           finns regelbundna samtal varje månad via strategsamtalen för  

           enhetscheferna. Det kommer att dokumenteras och riskbedömas.  

           Rutiner finns för att göra en handlingsplan om åtgärder som inte  

           genomförs omedelbart. 

SAK-ombudets roll ska vara tydliggöras i arbetsgruppen. Skyddsrond 

ska göras årligen. Årshjulet följs. 
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Rutiner för medarbetarenkäten följs och den handlingsplan som 

arbetats fram efter resultatet. 

 

Margareta Karlsson 

Förvaltningschef 

Lina Ekdahl Holmström 

Områdeschef 

Bilagor 
1. Underskriftskrift av skyddsombudens deltagande i svaret 

Beslut skickas till 
Arbetsmiljöverket 
Områdeschef 
Enhetschefer 
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467-5088
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Datum
2018-01-31 Von 20

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-01-17 § 1 - 9

2. Biståndsbeslut
   - december

3. Förvaltningschef
Kurser
- Informationsträff med fokus på assistansersättning
- Öppna jämförelser
- Grundläggande sel & appliceringskunskap
- Svårläkta sår
- SIP för alla som är i behov av att få sina insatser samordnade
- Patientsäkerhetskonferens
- I Metodiskt Systematiskt möte
4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan
- enskild angelägenhet
- tjänstledighet
- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag
- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
- Utlämnande av HSL Journal 
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7. Anställningsavtal 
171 stycken.

8. Fonder
-
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