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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-13 KS 2019/590-21 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 
2019-12-12 SBN 2019/97-21 Mikaela Nordling, 0240-861 32 

mikaela.nordling@ludvika.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över granskning av ändring av detaljplan 
313 för Ludvika Gård 1:404 med flera ”Kvarteret 
Solsidan” 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått rubricerad detaljplan för granskning efter samråd. 
Granskningen pågår till och med den 16 januari 2020. Syftet med planändringen 
är att möjliggöra för en aktivitetshall för padeltennis och liknande verksamheter. 

Samråd skedde under perioden 10 oktober till och med den 20 november 2019. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra under samrådstiden. 
Under samrådstiden inkom nio yttranden, varav tre med synpunkter. 
Yttrandena finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser fortsatt positivt på byggandet av en 
aktivitetshall för padeltennis, då förvaltningen ser att hallen kan bidra till att fler 
invånare upplever kommunen som en bra kommun att växa upp i och leva i. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något 
att erinra under granskningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planändringen medför inga kostnader för kommunen. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
Granskningshandlingar 

 Underrättelse, daterad 12 december 2019 
 Samrådsredogörelse, upprättad 27 november 2019 
 Ändring av planbeskrivning, upprättad i december 2019 
 Karta, upprättad i december 2019 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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GRANSKNINGSHANDLING 1(7) 

Datum Diarienummer 

2019-11-27 SBN 2019/97-21 

Verksamhetsområde planering 

Torkel Berg, 0240-861 36 

torkel.berg@ludvika.se 

Samrådsredogörelse 

Ändring av detaljplan 313 för Ludvika Gård 1:404 med flera 

”Kvarteret Solsidan” i Ludvika 

Byggrätten som volymsmodell i Ludvika kommuns interaktiva 3D-modell. Skuggor klockan 

tolv i slutet av mars. 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se samhallsbyggnad@ludvika.se 212000-2270 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

771 82 Ludvika Carlavägen 24 0240-860 00 0240-810 26 467-5088 12 45 30-7 

771 30 Ludvika 

mailto:torkel.berg@ludvika.se
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Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 2(7) 

Innehåll 

1. Samrådets bedrivande.......................................................................................... 2 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställningstagande...................... 3 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer ........................................................ 4 

4. Samrådsmöte ........................................................................................................ 6 

5. Övrigt..................................................................................................................... 7 

6. Tidplan................................................................................................................... 7 

7. Slutsats ................................................................................................................... 7 

8. Medverkande tjänstemän .................................................................................... 7 

1. Samrådets bedrivande 

Den 24 april 2019 § 40 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge ett positivt 

planbesked. Inget särskilt beslut om uppdrag behövs utöver planbeskedet. I 

uppdraget ingår att genomföra samråd. 

Samrådet genomfördes från den 10 oktober till och med den 20 november 

2019. Under denna tid gavs allmänheten, sakägare, myndigheter, 

intresseföreningar, kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över ett 

förslag till ändring av detaljplanen. 

Samrådshandlingar har skickats ut till 39 berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i 

Ludvika Folkets hus. Via detaljplanens sida på kommunens hemsida kan en 3D-

modell öppnas, där till exempel sol-/skuggstudier kan göras och synpunkter 

kan lämnas. 

Ett samrådsmöte hölls den 22 oktober 2019. 

Nio yttranden har inkommit. 

http://www.ludvika.se/planer
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Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 3(7) 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Av inkomna nio yttranden var tre med synpunkter och sex utan erinran. 

Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen S9 x 2019-11-20 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskott S4 x 2019-11-11 

Kultur- och fritidsnämnden S3 x 2019-10-25 

Räddningstjänsten Dala Mitt S1 x 2019-10-13 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

En privatperson S6 x 2019-11-14 

En privatperson S7 x 2019-11-20 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet 

-

Intresseföreningar och sammanslutningar 

-

Övriga privatpersoner 

-

Övriga 

Region Dalarna - Kollektivtrafikförvaltningen S2 x 2019-10-18 

Lantmäteriet S5 x 2019-11-13 

Polismyndigheten Ludvika S8 x 2019-11-20 
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Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 4(7) 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Yttranden utan erinran redovisas endast i tabellen ovan. 

S6 En privatperson, Solsidan 20 

Yttrande inkommet den 14 november 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Aktivitetshallens parkering kan bli ett 

tillhåll för motorungdomar när hallen inte 

används. Det skulle bli för nära oss, då vi 

har många barn och andra småbarnsfamiljer 

i nära anslutning till hallen. 

Det är svårt att se att just denna 

parkering skulle löpa större risk att 

bli ett ”tillhåll” än andra 

parkeringar. I projektet planeras 

parkeringen att placeras mellan 

hallen och industrin på Solsidan 23, 

alltså så långt som möjligt från 

Solsidan 20. 

Vi är inte positiva till att, där vi tidigare har Den vy som ersätts av hallen, sett 

haft fri himmel att titta på, numera skulle få från Solsidan 20, upptas idag främst 

titta rätt in i en stor vägg till denna nya av träden på den obebyggda 

byggnad. tomten. 

Oljud från hallen kanske och även trafik in 

och ut från hallens parkering. 

Enligt kommunens undersökningar 

ger inte hallar för padeltennis något 

störande ljud utvändigt. 

Detaljplanen har en bestämmelse 

om att störningen inte får vara värre 

än normal störning från kontor. 

Värdet på min fastighet (blir) eventuellt lägre 

när en sådan hall byggs i nästan direkt 

anslutning till min tomt. 

Det finns idag en byggrätt för två-

vånings kontor på Solsidan 22, sex 

meter ifrån gränsen till Solsidan 20. 

Padeltennis och motsvarande 

aktiviteter bedöms komma bostads-

området tillgodo i större 

utsträckning än kontor. 
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Datum Diarienummer Sida 

Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 5(7) 

S7 En privatperson, Solsidan 20 

Yttrande inkommet den 20 november 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Jag känner mig inte positiv till att ha 

padeltennishallen som granne. Det kommer 

naturligtvis att bli mer trafik och folk i 

rörelse, vilket också leder till mer insyn till 

oss. Vi är även oroliga för att parkeringen 

kommer att bli ett tillhåll för ungdomar 

kvälls-/nattetid. 

Trafiken bedöms inte bli mer än 

marginellt större jämfört med trafik 

till det kontor som detaljplanen 

tillåter. Se även förvaltningens 

kommentarer till yttrande S6. 

Det skulle även bidra till mera skuggning på 

våran gård. Odlingar skulle påverkas 

negativt av skuggning. 

Skuggningen av Solsidan 20 bedöms 

bli mindre under odlingssäsongen 

än skuggan från nuvarande träd-

dunge. Enligt sol- och skuggstudier 

är det främst på förmiddagen, mot 

slutet av odlingssäsongen och 

vintertid, som delar av Solsidan 20 

blir skuggad av hallen. 

Utseendemässigt är det inte roligt att ha en 

stor hall bredvid sig, då vi faktiskt valt att 

bosätta oss i ett villakvarter. Det skulle även 

påverka oss ekonomiskt då det skulle bli en 

värdeminskning på våran fastighet. 

Kvarteret Solsidan består av två 

villafastigheter, en fastighet för 

gruppboende, en fastighet för 

kontor (eller ur störningssynpunkt 

med kontor likvärdig verksamhet) 

och en större fastighet för 

småindustri. Enligt kommunens 

översiktsplan ser kommunen 

positivt på vissa, inte störande, 

verksamheter i bostadsområden. 

S9 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Yttrande inkommet den 20 november 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Frågor som kan leda till att denna 

plan överprövas enligt PBL 11:10 

Vår granskning har inte identifierat några 

sådana frågor. 
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Datum Diarienummer Sida 

Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 6(7) 

Övrigt att beakta 

Dagvatten 

Planbeskrivningen bör kompletteras med en 

beskrivning av den lokala hanteringen av 

dagvatten, inklusive reningsmetoder för 

eventuella dagvattenföroreningar och var 

reningsmetoderna ska lokaliseras inom 

området. 

Planbeskrivningen kompletteras. 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom Östansbo 

vattenskyddsområde där Kopparbergs läns 

författningssamling 20 FS 1985:26 gäller 

och ska följas. Ludvika kommun är 

tillsynsmyndighet över föreskrifterna. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med 

information om detta. 

Planbeskrivningen kompletteras 

med information om föreskrifterna 

och kommunens roll. 

Natur 

Planbeskrivningen bör kompletteras med en 

bättre beskrivning om vad det finns för 

naturvärden på platsen. Vad växer det för 

arter på marken, vad finns det för trädslag, 

vilken ålder är det på träden m.m. 

Planbeskrivningen kompletteras i 

den utsträckning som bedöms vara 

rimligt med tanke på att det redan 

finns en byggrätt på fastigheten. 

Behovsbedömning enligt 6 § 

förordningen om miljökonsekvens-

beskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

4. Samrådsmöte 

Samrådsmötet den 22 oktober 2019 hölls utomhus på plats på Solsidan 22-23. 

Allmänhet/sakägare med flera var kallade. Närvarande var, förutom 

kommunens ordinarie representanter, fastighetsägaren för Solsidan 22-23, 

intressenten för padeltennis och en ledamot i kommunstyrelsen. 

Synpunkter på planförslaget från mötet: 

 Fastighetsägaren för Solsidan 22-23 vill kunna anlägga parkeringsfickor på 

Solsidan 22 längs Jägarnäsvägen. Detta för att padeltennishallen ska kunna 

användas även när den stora parkeringen används för in- och utlastning till 

industrin på Solsidan 23. Parkeringsfickorna kan göras så att det finns plats 

att fickparkera utan att störa trafiken. 

Kommentar: Frågan har tagits upp flera gånger med kommunens 
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Ludvika kommun 2019-11-27 SBN 2019/97-21 7(7) 

trafikingenjör, som kräver att det bara ska bli en in- och utfart. 

Utfartsförbud bör därför införas i detaljplanen längs de delar av 

gränsen mellan Solsidan 22 och Jägarnäsvägen, där in- och utfarten 

inte planeras bli. 

 Det finns en telekabel vid gränsen mellan Solsidan 22 och 23. 

Kommentar: Detta har kontrollerats med Skanova, som har skickat 

en karta. Plankartan kompletteras. 

5. Övrigt 

Planärendet togs upp med Länsstyrelsen i ett ”tidigt samråd” den 17 september 

2019. Länsstyrelsen framförde att syftet med gällande detaljplan inte kan ändras 

vid ändring av detaljplan – sådant vars syfte inte är gruppboende kan inte läggas 

till. Istället föreslogs att kommunen skulle bekosta en ny detaljplan för att öka 

flexibiliteten för Solsidan 22 och 23. Detta är möjligt om nya användningar har 

ett allmänt intresse för många i södra Ludvika. 

Kommentar: Kommunen1 står inte för merkostnaden för en ny detaljplan. Inte 

heller fastighetsägaren vill stå för den kostnaden. 

6. Tidplan 

Detaljplanen beräknas antas av samhällsbyggnadsnämnden under januari månad 

2020. 

7. Slutsats 

Planärendet kan – efter en del mindre justeringar och kompletteringar – skickas 

ut på granskning. 

8. Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde Planering. 

Johanna Ingre Torkel Berg 

Planeringschef Planarkitekt - handläggare 

1 Möte 2019-09-25 med samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
samhällsbyggnadsförvaltningens chef och planeringschefen 



14

u 

u u 

u 

u 

u 

Ändring av detaljplan för Granskningshandling 

Ludvika Gård 1:404 med flera 
”Kvarteret Solsidan” 
Ludvika kommun standardförfarande 

Beslutsdatum Instans 
Godkännande 

SBN 
Antagande 

SBN 

Upprättad i december 2019 
Laga kraft 

Johanna Ingre Torkel Berg 
planeringschef planarkitekt - planhandläggare 

Diarienummer: SBN 2019/97-21 
313 
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Textruta
ÄNDRING AV DETALJPLANTILLAGDA PLANBESTÄMMELSER-GRÄNSBETECKNINGAR                         Administrativ gräns                         Administrativ och egenskapsgräns EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARKe1	 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per              fastighetsarea är 50 %              PBL(2010:900) 4kap 11§ 1:a stycket 1                   -                     Högsta byggnadshöjd 4,5 m                 PBL(2010:900) 4kap 11§ 1:a stycket 1                            Högsta byggnadshöjd 8 m              PBL(2010:900) 4kap 11§ 1:a stycket 1                           Högsta nockhöjd 11 m               PBL(2010:900) 4kap 11§ 1:a stycket 1                  Utfartsförbud PBL (2010:900) 4 kap. 9 §                  Marken får inte förses med byggnad                   PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p-ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSERu            Markreservat för allmännyttiga underjordiska              ledningar PBL (2010:900) 4 kap. 6 §Genomförandetiden för enbart ändringen är fem årPBL(2010:900) 4kap 21§
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Diarienummer 

SBN 2019/97-21 

Ändring av planbeskrivning 

Tillhörande detaljplan 313 för 

Ludvika Gård 1:404 med flera 

”Kvarteret Solsidan” 
i Ludvika 

Upprättad i december 2019 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 

771 82 LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863 10 exp 0240-810 26 467-5088 12 45 30-7 
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Ludvika Kommun 2(10)Solsidan 
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22

Solsidan 

1 Handlingar 

Ändringen består av: 

 Plankarta till detaljplan 313 med textruta med planbestämmelser 
”Ändring av detaljplan” 

 Planbeskrivning och genomförandebeskrivning för detaljplan 313. 

 Ändring av planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 Planändringens syfte och huvuddrag 

Syftet är att möjliggöra för en aktivitetshall för padeltennis och liknande verk-
samheter. För detta behöver exploateringsgraden på fastigheten Solsidan 22 
ökas. För att begränsa den negativa påverkan på gruppboendet på Solsidan 21 
begränsas tillåten byggnadshöjd och nockhöjd så att skuggning minimeras. 

Byggrätten maximalt utnyttjad enligt ändringens bestämmelser. Skuggor i slutet av mars klockan 
15. Gruppboendet till höger (förenklad modell). 

3 Ändrad detaljplan 

Detaljplan 313 ligger i södra Ludvika stad vid Jägarnäsvägen och omfattar det 
kvarter som numera heter Solsidan. Även omgivande gator vid kvarteret ingår i 
planområdet. 
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Solsidan 

Det är endast bestämmelserna för fastigheten Solsidan 22 som ändras. 

4 Tidigare ställningstaganden 

4.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger att Ludvika tätort ska 
förtätas och att kommunen ser positivt på vissa, inte störande, verksamheter i 
bostadsområden. 

Vidare är planområdet markerat som befintlig bebyggelse, verksamhetsområde 
och yttre skyddsområde för vattentäkt. 

4.2 Planbesked 

Den 24 april 2019 § 40 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om ett 
planbesked som innebär att kommunen avser att inleda en planläggning för 
ändring av detaljplan 313. 

4.3 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Den förändring som ändringen av detaljplanen medför, jämfört med vad som 
tillåts enligt den ändrade bestämmelsen, bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbedömning (SMB) enligt plan- och bygg-
lagen bedöms inte behövas. Det är betydande miljöpåverkan som utlöser SMB-
kravet. Undersökningen gjordes i samband med utredningen för planbeskedet. 
Den har stämts av med övriga kommunala förvaltningar, verksamhetsområden 
och bolag. 

Följande talar emot att ändringen skulle medföra betydande miljöpåverkan: 

 Området som ändras är bara 2840 m2 

 Allmän platsmark berörs inte 

 Möjlig byggnadsarea inom fastigheten ökas men begränsas till 1420 m2 

 Påverkan på gruppboendet på Solsidan 21 minimeras genom att bygg-
nadshöjden begränsas till 4,5 m inom byggrätten, närmare än 13,5 m 
från fastighetsgränsen mot Solsidan 21. Inom byggrätten, över 13,5 m 
från Solsidan 21, begränsas byggnadshöjden till 8 m och nockhöjden till 
11 m. I nuvarande bestämmelser för byggrätten inom Solsidan 22 finns 
ingen begränsning i höjd, förutom max två våningar. 

 Användningen inom Solsidan 22 förblir ”kontor, eller ur störningssyn-
punkt med kontor likvärdig verksamhet”. En padeltennishall bedöms 
vara likvärdig med kontor, även när det gäller vattenskyddsområdet. 

Inget talar för att planändringen skulle medföra betydande miljöpåverkan. 
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24

Solsidan 

5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

5.1 Natur 

5.1.1 Mark och vegetation 

Solsidan 22 är obebyggd och bevuxen med en björkdunge med inslag av tall 
och lärk.1 Marken är ganska plan men sluttar svagt mot söder – det södra hör-
net är cirka två meter lägre än det norra. Vid bebyggande av fastigheten är det 
viktigt med grönytor av kvalitet, runt aktivitetshall och parkeringsplats, för att 
mildra negativa konsekvenser för grannar. 

Solsidan 22 

5.1.2 Geotekniska förhållanden 

Jordarten inom Solsidan 22 är silt till stort djup2. Silt är flytkänslig om det kom-
mer kraftigt regn i samband med att vegetationsskiktet är bortschaktat. I så fall 
behöver marken täckas. Silt innebär även att marken är tjälkänslig, vilket man 
måste tänka på i samband med grundläggning. Marken är dock byggbar. 

Marken är av en typ som inte släpper igenom föroreningar särskilt snabbt, vilket 
gör att marken kan användas enligt detaljplanen trots att det är inom yttre 
skyddsområde för vattentäkt. 

1 Planbeskrivningen kompletteras med en bättre beskrivning av naturvärden, arter och uppskat-
tad ålder på träd, till antagandet av ändringen av detaljplanen. Väderförhållandena sedan samrå-
det har gjort att naturvärdesinventeringen inte har kunnat göras klart. 

2 32 m i borrhål på andra sidan Jägarnäsvägen. 
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Solsidan 

5.1.3 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom fastigheten Solsidan 22, som berörs av 
ändringen. 

5.1.4 Radon 

Området har normal markradonrisk. Radonsäkert byggande behövs. 

5.2 Bebyggelseområden 

5.2.1 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

En aktivitetshall för padeltennis är en tillfällig arbetsplats, som i huvudsak är 
obemannad. 

5.2.2 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god 
form-, färg- och materialverkan.3 

Byggnad och tomt ska utformas så att skuggning och annan negativ påverkan 
på gruppboendet på Solsidan 21 minimeras. Det är det viktigt med grönytor av 
kvalitet, runt aktivitetshall och parkeringsplats, för att mildra negativa konse-
kvenser för grannar. 

Gruppboendet på Solsidan 21 – Klövervägen 4 

5.3 Gator och trafik 

5.3.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Solsidan 22 ligger vid Jägarnäsvägen, som är huvudled med hastigheten begrän-
sad till 40 km/h. På södra sidan av vägen planeras en gång- och cykelväg. I 

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

samband med att gång- och cykelvägen byggs kommer trottoaren på norrsidan, 
vid Solsidan 22, tas bort. 

5.3.2 Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid kvarteret, på Jägarnäsvägen. 

5.3.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering ska anordnas inom fastigheten. 

10-14 bilplatser och minst 16 cykelplatser bedöms behövas för att uppfylla kra-
ven i Ludvika kommuns parkeringsnorm4. Mark inom Solsidan 23 kan behöva 
tas i anspråk för att få plats med parkeringen. Det som står i detta stycke gäller 
för en hall med tre dubbelbanor och en singelbana. 

Parkeringsplatsen kan tidvis stängas av för bilar för att möjliggöra in-/utlastning 
till industrin på Solsidan 23. Det är då viktigt att lastbilar inte backar ut på Jä-
garnäsvägen. 

Endast en utfart är lämpligt mot Jägarnäsvägen av trafiksäkerhetsskäl. Därför 
har detaljplanen kompletterats med utfartsförbud längs gränsen mellan fastig-
heten Solsidan 22 och Jägarnäsvägen, förutom närmast Solsidan 23, där utfarten 
planeras. 

Industribyggnaden på Solsidan 23 

5.4 Teknisk försörjning 

Området är väl försett med ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, 
el och bredband. Området har kommunal sophämtning med fastighetsnära sor-
tering. 

Allmännyttiga underjordiska teleledningar finns vid fastighetsgränserna vid Sol-
sidan 22. De skyddas med bestämmelsen u i detaljplanen. 

Se även 6.1.2 Servitut. 

4 Parkeringsnorm – Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm, Riktlinjer 2017-01-17 
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5.5 Dagvatten - vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom Östansbo vattenskyddsområde, yttre skyddsområde, 
där Kopparbergs läns författningssamling 20 FS 1985:26 gäller och ska följas. 
Ludvika kommun är tillsynsmyndighet över föreskrifterna. 

Dagvattenledningen i Jägarnäsvägen leder vattnet till Knutsbotjärnens norra 
ände, nära utloppet mot Marnästjärnen. Med tanke på vattenskyddsområdet så 
bedöms det vara bättre att leda dagvattnet dit, än att omhänderta det lokalt. 
Både Knutsbotjärnen och Marnästjärnen ligger norr om vattenskyddsområdet. 

Dagvatten från tak bedöms vara mindre förorenat och kan därmed infiltreras 
inom fastigheten i viss utsträckning. Det vore en fördel om taket förses med så 
kallat grönt tak, till exempel med sedumväxter, för att jämna ut dagvattenflö-
den. 

5.6 Barnperspektiv 

Eftersom fastigheten idag är obebyggd och trädbevuxen, så är det troligt att den 

tidvis används av barn för lek. Fastigheten är dock privat, med en byggrätt för 

”kontor, eller ur störningssynpunkt med kontor likvärdig verksamhet”. En hall 

för padeltennis kan även användas av barn och är därmed ett bättre alternativ 

än kontor, sett ur ett barnperspektiv. 

5.7 Konsekvenser och överväganden 

Syftet med detaljplan 313 var att möjliggöra uppförande av ett grupphem (på 
Solsidan 21). 

Den utökade byggrätten på Solsidan 22 gör att en större del av marken kan be-
byggas, jämfört med ursprungliga bestämmelser i detaljplan 313. Det blir 
mindre yta kvar för grönska. Byggrätten har begränsats i höjd för att minimera 
skuggning på grupphemmet. Planändringen bedöms därmed inte motverka det 
ursprungliga syftet med detaljplanen. I övervägandet ingår att gruppboendet i 
dag skuggas av träden på Solsidan 22 och att träd kan upplevas som positivare 
än en hallbyggnad. 

Möjligheten till in-/utlastning till Solsidan 23 från den nya parkeringsplatsen, 
bedöms vara lämplig eftersom detta idag sker direkt från Jägarnäsvägen, som då 
delvis blockeras. 

I samband med planarbetet har övervägts att ge Solsidan 22 och 23 flexiblare 
användning. Detta eftersom Solsidan 23 har ett strategiskt läge i södra Ludvika 
för någon form av service.5 Flexiblare användning är dock inte förenligt med 
detaljplanens syfte och kan därmed inte läggas till vid denna ändring av detalj-
planen. Varken kommunen eller fastighetsägaren är beredd att ta den extrakost-
nad som en helt ny detaljplan skulle innebära. Det strategiska läget är dock en 
fördel även för en aktivitetshall. Se bild nedan. 

5 Tänk stråk! – Strategier för handelsutveckling i Ludvika, Spacescape 2006-11-13 
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Solsidan 

Place syntax-analys. 
Redovisar det lokala mark-
nadsunderlaget viktat med 
konkurrensen av närliggande 
livsmedelsbutiker. Vita ytor 
markerar befintliga livsmedels-
butiker. 
(Spacescape 2006). 

6 Genomförande 

6.1 Fastighetsrättsliga frågor 

6.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Ändringen berör endast Solsidan 22, som ägs av Grytänge Invest AB. Fastig-
hetsindelningen ändrades i samband med genomförandet av detaljplan 313. 
Fastigheternas namn ändrades från Ludvika Gård till Solsidan och de fick där-
med även andra nummer. 

6.1.2 Servitut 

Servitutsavtal alternativt officialservitut behöver upprättas för parkeringsplat-
sen, så att den kan anläggas över fastighetsgränsen mellan Solsidan 22 och 23 
och så att den kan samutnyttjas. Detta initieras av fastighetsägarna. 

Ett servitut finns på Solsidan 22 för en vattenledning. Den ligger inom mark 
där byggnader inte får uppföras. Enligt Wessman Barken Vatten och Återvin-
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ning AB är inte ledningen i bruk längre. Därför har inte något område för all-
männyttig underjordisk ledning markerats på plankartan. Servitutet kan upphä-
vas parterna emellan. 

6.2 Organisatoriska frågor 

6.2.1 Planförfarande 

Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

6.2.2 Genomförandetid 

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

Denna ändring ges en genomförandetid på fem år. Den korta genomförandeti-
den motiveras av att det är en liten ändring av en befintlig detaljplan. 

6.3 Tidplan 

Samråd oktober – november 2019 

Granskning december 2019 – januari 2020 

Antagande februari 2020 

7 Medverkande tjänstemän 

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

Johanna Ingre Torkel Berg 
planeringschef planarkitekt – handläggare 

10(10) 



30

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

Sida 

GRANSKNINGSHANDLING 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-12 SBN 2019/97-21 

Torkel Berg, 0240-861 36 
torkel.berg@ludvika.se 

Underrättelse 

Granskning av ändring av detaljplan 313 för Ludvika Gård 
1:404 med flera ”Kvarteret Solsidan” 
Planområdet ligger i södra Ludvika vid Jägarnäsvägen. 

Syftet är att möjliggöra för en aktivitetshall för padeltennis och liknande 
verksamheter. 

Planändringen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Handlingar 

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 
tillgängliga på 

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid 
- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 
- Internet: www.ludvika.se/planer 

Information och synpunkter 

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

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

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till 
granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har 
väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera 
hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande senast under granskningstiden, 
betraktas det som ett godkännande av planen. 

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR: 
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 
och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se samhallsbyggnad@ludvika.se 212000-2270 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

771 82 Ludvika Carlavägen 24 0240-860 00 0240-810 26 467-5088 
771 30 Ludvika 

mailto:samhallsbyggnad@ludvika.se
www.ludvika.se/planer
mailto:torkel.berg@ludvika.se
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handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 
personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/579 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över granskning av upphävande av 
tomtindelningsplaner i Ludvika kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget om att 
upphäva fastighetsplaner i Ludvika kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått upphävandet av tomtindelningsplaner i Ludvika 
kommun för granskning efter samråd. Granskningen pågår till och med den 10 
januari 2020. 

Huvudsyftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om 
tomtindelningsplaner som inte längre behövs. De tomtindelningsplaner som 
berörs av förslaget är belägna i Ludvika eller i närheten av Ludvika tätort. 
Upphävandet innebär förändringar vid fastighetsbildning, framtida 
byggnationer underlättas och administrationen vid ny planläggning minskar. 

Ett första samråd skedde under perioden 15 februari till och med den 28 mars 
2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra förändringen. 
Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav fem med synpunkter. De 
inkomna synpunkterna handlar främst om fastighetsreglering. 
Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att de inkomna synpunkterna skulle tala 
emot upphävandet av tomtindelningsplanerna och föreslår därför att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra under granskningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen framgår att Ludvika kommun bekostar processen med 
ändringen genom tillägget av berörda detaljplaner. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
Granskningshandlingar upprättade i november 2019 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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 Kungörelse 
 Samrådsredogörelse 
 Planbeskrivning 
 Kartor 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten 
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GRANSKNINGSHANDLING 1(7) 

Datum Diarienummer 

2019-11-26 SBN 2018/1461 

Verksamhetsområde planering 

Joel Lidholm, 0240-861 80 

joel.lidholm@ludvika.se 

Samrådsredogörelse 

Upphävande av tomtindelningsplaner i Ludvika kommun 

De privata tomter som berörs av en tomtindelningsplan som är markerad med lila färg 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se samhallsbyggnad@ludvika.se 212000-2270 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

771 82 Ludvika Carlavägen 24 0240-860 00 0240-810 26 467-5088 12 45 30-7 

771 30 Ludvika 

mailto:joel.lidholm@ludvika.se
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Ludvika kommun 2019-11-26 SBN 2018/1461 2(7) 

Innehåll 

1. Samrådets bedrivande.......................................................................................... 2 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga ställningstagande...................... 2 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med  

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer ........................................................ 3 

4. Samrådsmöte ........................................................................................................ 6 

5. Övrigt..................................................................................................................... 6 

6. Tidplan................................................................................................................... 7 

7. Slutsats ................................................................................................................... 7 

8. Medverkande tjänstemän .................................................................................... 7 

1. Samrådets bedrivande 

Planarbetet inleddes i augusti 2018. I uppdraget ingick att genomföra samråd. 

Samrådet genomfördes från den 15 februari till och med den 28 mars 2019. 

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

kommunala nämnder med flera, tillfälle att yttra sig över förslaget att upphäva 

tomtindelningsplaner i Ludvika kommun. 

Samrådet har kungjorts i lokalpressen och på kommunens digitala anslagstavla. 

Samrådshandlingar har skickats ut till berörda remissinstanser enligt 

verksamhetsområde Planerings sändlista och fastighetsförteckning. 

Detaljplanen har även varit tillgänglig på kommunens hemsida på internet 

www.ludvika.se/planer, i Ludvika bibliotek (Engelbrektsgatan 3) och på plan 5 i 

Ludvika Folkets hus. 

13 yttranden har inkommit, varav ett efter granskningstidens slut (enligt 

överenskommelse) och sex som e-post. 

2. Inkomna yttranden och deras huvudsakliga 

ställningstagande 

Av inkomna 13 yttranden var fem med synpunkter och åtta utan erinran. 

Frågor om fastighetsregleringar anses vara den stora frågan i samrådsskedet. 

Ingen 

erinran 

Yttrande m 

synpunkter 

Inkommet 

datum 

Länsstyrelsen S10 X 2019-03-22 

Kommunala nämnder, förvaltningar m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskott S13 X 2019-05-02 

http://www.ludvika.se/planer
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Kultur- och fritidsnämnden S11 X 2019-03-28 

Räddningstjänsten Dala Mitt S6 X 2019-03-05 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende inom planområdet 

Privatperson 1 S1 X 2019-02-15 

Privatperson 2 S3 X 2019-02-19 

Privatperson 3 S8 X 2019-03-19 

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende i fastigheter gränsande till 

planområdet 

-

Intresseföreningar och 

sammanslutningar 

Ludvika Hyresgästförening S5 X 2019-03-04 

Övriga privatpersoner 

-

Övriga 

Svenska kraftnät S7 X 2019-03-14 

Lantmäteriet S9 X 2019-03-20 

Dalatrafik S2 X 2019-02-15 

Polismyndigheten Ludvika S4 X 2019-02-25 

Skanova S12 X 2019-03-28 

3. Sammanfattning av inkomna synpunkter med 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

S1 Privatperson 1, fastighet Renen 12 

Yttrande inkommet den 15 februari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vad innebär detta för mig rent praktiskt? Rent praktiskt betyder det ingenting 

förrän du vill göra ändringar på din 

fastighet. Upphävandet möjliggör 

att ni kan göra 

fastighetsförändringar vilket inte är 

möjligt just nu på grund av 

tomtindelningsplanen. Men som 

alltid ska en fastighetsreglering gå 
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genom en förrättning hos 

Lantmäteriet först. 

Kommer jag och min granne inte ha en 

tomtgräns? 

Ni kommer fortfarande ha kvar era 

tomtgränser. 

Kommer det innebära att direkt inliggande 

mark kan tas i besittning? 

Det innebär inte att intilliggande 

mark kan tas i besittning. Däremot 

möjliggör det försäljning och köp av 

mark om det inte finns andra hinder 

för det, till exempel detaljplan. 

Detaljplanen för just ert område har 

en bestämmelse om att 

fastigheterna som minst får vara 

600 kvadratmeter. 

Jag äger Renen 12, och min granne har en 

yta utanför sin tomt i korsningen 

uppfartsvägen, mossgatan, vindelgatan, 

furuhällsgatan. Dvs som inte tillhör hans 

tomt, men den har ingen besittning. Skulle 

han och jag då kunna komma överrens om 

att vi belägger den genom att jag ändrar en 

del av min tomt och han låter sin tomt flyta 

över i den här onyttjade delen? 

Den yta som du syftar på är 

kommunal mark och är i detaljplan 

utlagd som allmän platsmark, därför 

kan kommunen inte sälja den 

marken till någon av er. 

S3 Privatperson 2, fastighet Gjutaren 9 

Yttrande inkommet den 19 februari 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vår tomt angränsar till kommunens mark. 

Jag undrar om det nu kanske kommer vara 

möjligt att utöka tomten ngt genom att köpa 

in mark av kommunen? Vem kan jag 

kontakta gällande sådana frågor, m2-priser 

etc.? 

Öster om er fastighet (upp mot 

Högberget) finns en detaljplan med 

bestämmelsen Park, vilket är allmän 

platsmark. Denna mark kan 

kommunen inte sälja i och med att 

det är allmän platsmark i gällande 

detaljplan. Söder om er fastighet är 

marken dock planfri. Däremot går 

det en ledningsrätt för en 

kraftledning just där. Ni kan vända 

er till marksektion på kommunens 

verksamhetsområde Planering, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, för 

ytterligare frågor. 
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S8 Privatperson 3, fastighet Berget 8 

Yttrande inkommet den 19 mars 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Som jag förstår det berörs min fastighet, 

Berget 8, av detta. Innebär det att jag kan 

köpa loss mark från Gårlångsparken eller 

innebär det fortfarande kostsamt 

beslutsfattande pga parkområde? 

Precis som du skriver så berörs din 

fastighet av en så kallad 

tomtindelningsplan, numera kallat 

fastighetsplan. Dock är det 

fortfarande så att gällande detaljplan 

tyvärr gör att du inte kan köpa loss 

mark från Gårlångsparken då den är 

så kallad allmän platsmark och den 

typen av mark kan kommunen inte 

sälja. För att kommunen ska kunna 

sälja en bit av Gårlångsparken till 

dig så måste detaljplanen göras om. 

I nuläget finns det inga sådana 

planer och ett sådant ärende skulle 

troligtvis inte vara prioriterat. 

Du kan dock söka planbesked för 

att få till en planändring och då 

tillkommer vissa kostnader. 

S9 Lantmäteriet 

Yttrande inkommet den 20 mars 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Vid genomgång av planförslagets 

samrådshandlingar (daterade februari 2019) 

har följande noterats: 

Tomtindelningarna gäller idag som 

bestämmelser om fastighetsindelning inom 

respektive detaljplan. Det är således en 

ändring av dessa planbestämmelser som 

kommunen åsyftar. Processen att ändra 

detaljplan ska således följas. De dokument i 

en detaljplan som är rättsligt bindande är 

plankarta och bestämmelser. I nu upprättat 

samrådsförslag finns varken plankarta eller 

planbestämmelser utan endast en 

planbeskrivning upprättad. Det torde inte 

vara tillräckligt för att åstadkomma en 

ändring/upphävande av planbestämmelserna 

om fastighetsindelning. 

Ludvika kommun kommer att 

upprätta nödvändiga handlingar för 

att upphävandet av 

tomtindelningsplanerna blir rättsligt 

bindande. 
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S10 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Yttrande inkommet den 22 mars 2019 

Synpunkter Förvaltningens kommentarer 

Frågor som kan leda till att denna 

plan överprövas enligt PBL 11:10 

Riksintresse 

I kapitel 3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap 

miljöbalken anger kommunen att vissa 

fastigheter som berörs av tomtindelningarna 

ligger inom riksintresseområden och bedömer 

att riksintressen inte kommer att påverkas. 

I några tomtindelningsplaner berörs 

mindre delar av Ludvika 6:1. 

Ludvika 6:1 är en större fastighet 

där allmän platsmark ingår, 

däribland riksväg som ses 

riksintresse för kommunikation. 

Efter noggrannare utredning så 

visar det sig att inget riksintresse 

dock berörs direkt av en 

tomtindelningsplan utan endast 

indirekt, se planbeskrivning för 

ytterligare förklaring. 

Övrigt 

Tydlighet 

I punkt 4.2 Markägoförhållanden hänvisar 

kommunen till punkt 7.1.1. Denna punkt 

finns inte med i planbeskrivningen och 

kommunen bör därför korrigera detta. 

Hänvisningen tas bort. 

Undersökning av betydande 

miljöpåverkan enligt 6 § 

förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Noteras. 

4. Samrådsmöte 

Vid samrådsmötet den 21 februari 2019 närvarade en person från allmänhet 

och sakägare. Främst diskuterades huruvida det är fritt fram att köpa och sälja 

mark av grannar när tomtindelningsplanerna har upphävts. Så är det inte i och 

med att detaljplaner fortfarande kan styra till exempel hur stor en fastighet får 

vara. 

5. Övrigt 

Handlingar skickades inte ut till alla berörda. Istället annonserades det i 

lokaltidningen om samrådet och flertalet inlägg har lagts till på Ludvika 

kommuns hemsida och sociala medier. 
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6. Tidplan 

Upphävandet av tomtindelningsplanerna beräknas att antas av 

samhällsbyggnadsnämnden under våren 2020. 

7. Slutsats 

Samrådsyttranden och politiska beslut talar för att processen att upphäva 

tomtindelningsplanerna kan gå vidare till granskning med vissa revideringar. 

8. Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har skrivits av verksamhetsområde Planering. 

Johanna Ingre Joel Lidholm 

Planeringschef Samhällsplanerare - planhandläggare 
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Diarienummer 

SBN 2018/1461 

Planbeskrivning 

Tillhörande 

Upphävande av tomtindelningsplaner 
I Ludvika kommun 

Upprättad i november 2019 

De privata tomter som berörs av en tomtindelningsplan är markerad med lila färg 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 

771 82 LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863 10 exp 0240-810 26 467-5088 12 45 30-7 
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Upphävande av tomtindelningsplaner 

1 Handlingar 

Upphävandet består av: 

 Karta för tomtindelningsplan med förtydligande att planen upp-
hävs 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindel-
ningsplaner som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningsplaner 
som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas 
som tomtindelningsplaner då samtliga aktuella fastighetsplaner upprättades när 
de fortfarande kallades tomtindelningsplaner. Upphävandet innebär föränd-
ringar vid fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att admi-
nistrationen vid ny planläggning minskar. 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. I några tomtindelningsplaner be-
rörs mindre delar av Ludvika 6:1. Ludvika 6:1 är en större fastighet där allmän 
platsmark ingår, däribland riksväg som räknas som riksintresse för kommuni-
kation. Inget riksintresse berörs dock direkt av en tomtindelningsplan utan end-
ast indirekt i och att med de ingår i den stora kommunala fastigheten. Dessa 
tomtindelningsplaner har ej tillfullo blivit genomförda men gällande detaljplaner 
hindrar inte att fastighetsregleringar genomförs i enlighet med tomtindelnings-
planerna. Därmed är kommunens bedömning att upphävandet av tomtindel-
ningsplanerna ej påverkar något riksintresse. Följande riksintressen berörs: 

 Riksintresse för kommunikation – väg 66 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Aktuella tomtindelningsplaner som berörs av förslaget är belägna i Ludvika eller 
i närheten av Ludvika tätort. 

3(11) 
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Upphävande av tomtindelningsplaner 

4.2 Markägoförhållanden 

Majoriteten av de fastigheter som berörs av tomtindelningsplaner är i privat 
ägo. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger inget särskilt angå-
ende tomtindelningsplaner. 

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Tomtindelningsplanerna ligger inom detaljplanelagt område. De flesta tomtin-
delningsplanerna ligger inom område utpekat som Bostäder i detaljplan. 

5.3 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan. De föränd-
ringar som upphävandet medför bedöms inte medföra betydande miljöpåver-
kan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behövas. 
Det är betydande miljöpåverkan1 som utlöser MKB-kravet. 

 Tomtindelningsplanerna som upphävs berör fastigheter där markan-
vändningen motsvarar vad gällande detaljplan för fastigheten har för 
markanvändningsbestämmelse. Därför går det att förutse vad det kan 
bli för typ av markanvändning även vid förändringar av fastighetsgrän-
serna och det bedöms därför inte ha betydande miljöpåverkan 

 Berörda fastigheter ligger inom detaljplanelagt område som styr mar-
kanvändningen och därav går det inte att bygga verksamheter som kan 
ha betydande miljöpåverkan utan att det redan har prövats i detaljplane-
skedet 

5.4 Kommunala beslut i övrigt 

Då upphävandet av tomtindelningsplanerna är en process som Ludvika kom-
mun själv vill genomföra bedömdes inget planbesked behövas. Planarbetet på-
börjades den 21 augusti 2018. 

5.5 Barnperspektiv 

Upphävande av tomtindelningsplanerna bedöms inte ha någon påverkan gäl-

lande barnperspektivet. 

5.6 Konsekvenser och överväganden 

Upphävandet av tomtindelningsplaner ger en större frihet för fastighetsägare att 
köpa/sälja mark av intilliggande fastigheter och på så vis skapa större eller 

1 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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mindre fastigheter. Detta kan bli negativt om någon börjar köpa upp grannfas-
tigheter och kvarteren på så vis glesas ur. Dock är det inte möjligt för en fastig-
hetsägare att förändra fastighetens utformning hur som helst även utan tomtin-
delningsplanerna. Detta då Lantmäteriet vid fastighetsbildning genomför en 
lämplighetsprövning där bland annat den nya fastighetens belägenhet, omfång 
och utformning prövas. Dessutom brukar normalt sett detaljplaner styra hur 
stora fastigheter maximalt får vara. 

Varken fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar eller kvartersnamn påverkas av 

förslaget. Inte heller villkor för taxeringsuppgifter påverkas. För de tomtindel-

ningsplaner som inte berörs av upphävandet gäller samma bestämmelser som 

innan. Bebyggelsen och eventuella fastighetsbildningsåtgärder regleras även i 

fortsättningen genom detaljplaner. 

6 Genomförande 

6.1 Fastighetsrättsliga frågor 

6.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Majoriteten av berörda fastigheter ägs av privata fastighetsägare. Ludvika kom-
mun är ägare av flera berörda fastigheter. 

Anledningen till att flera stora kommunala fastigheter berörs av tomtindelnings-
planer beror på olika anledningar. Ett exempel är tomtindelningsplaner som 
inte tillfullo har genomförts, men där gällande detaljplan ändå möjliggör mark-
regleringar. Ett annat exempel är att äldre tomtindelningsplaner som ej genom-
förts blivit ersatta av nya planer men där mindre område av den äldre planen 
blivit kvar. Därför anses dessa tomtindelningsplaner kunna upphävas. 

6.1.2 Upphävande av fastighetsplaner 

Följande tomtindelningsplaner upphävs i sin helhet. 

Tomtindelningsplan Aktnummer 

Diana 2085K-A32 

Näcken 2085K-A33 

Patronen 2085K-A34 

Hagen 2085K-A36 

Harven 2085K-A37 

Sladden 2085K-A38 

Sorken 2085K-A45 

Norra stranden 2085K-A46 

Södra stranden 2085K-A47 

Berget 2085K-A48 
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Elgen 2085K-A50 

Smeden 2085K-A54 

Belvedären 2085K-A60 

Högaliden 2085K-A61 

Harven 2085K-A72 

Sladden 2085K-A73 

Källan 2085K-A77 

Elgen 2085K-A91 

Snickaren 2085K-A92 

Högaliden 2085K-A96 

Tegen 2085K-A98 

Åkern 2085K-A99 

Hytthällen 2085K-A106 

Oden 2085K-A108 

Ödlan 2085K-A109 

Svanen 2085K-A112 

Anden 2085K-A116 

Heimdal 2085K-A120 

Oxen 2085K-A121 

Plogen 2085K-A122 

Södra Stranden 2085K-A125 

Dälden 2085K-A126 

Merkantilen 2085K-A128 

Valla 2085K-A129 

Kilen 2085K-A132 

Lunden 2085K-A133 

Trekanten 2085K-A136 

Svanen 2085K-A140 

Merkantilen 2085K-A141 

Borraren 2085K-A145 

Sliparen 2085K-A147 

Väduren 2085K-A149 
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Plåtslagaren 2085K-A151 

Svetsaren 2085K-A152 

Svarvaren 2085K-A154 

Bocken 2085K-A155 

Plåtslagaren 2085K-A156 

Elgen 2085K-A157 

Sliparen 2085K-A160 

Apparaten 2085K-A163 

Geten 2085K-A166 

Målaren 2085K-A168 

Renen 2085K-A173 

Handelsmannen 2085K-A174 

Kassören 2085K-A179 

Kamreraren 2085K-A180 

Liden 2085K-A182 

Gjutaren 2085K-A183 

Stansaren 2085K-A184 

Näcken 2085K-A186 

Jupiter 2085K-A187 

Fräsaren 2085K-A189 

Montören 2085K-A190 

Bokföraren 2085K-A193 

Ritaren 2085K-A194 

Svarvaren 2085K-A195 

Filaren 2085K-A204 

Utsikten 2085K-A209 

Målaren 2085K-A214 

Ravinen 2085K-A215 

Ingenjören 2085K-A221 

Verkmästaren 2085K-A222 

Björken 2085K-A225 

Patronen 2085K-A229 
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Tjädern 2085K-A230 

Frånskiljaren 2085K-A237 

Berget 2085K-A240 

Isolatorn 2085K-A240:II 

Hytthällen 2085K-A248 

Snickaren 2085K-A255 

Likriktaren 2085K-A259 

Förmannen 2085K-A265 

Byggmästaren 2085K-272 

Såningsmannen 2085K-A277 

Harven 2085K-A283 

Pomona 2085K-A284 

Bladvassen 2085K-A289 

Gäddnaten 2085K-A290 

Kolvassen 2085K-A291 

Näckrosen 2085K-A292 

Vattenklövern 2085K-A293 

Pelikanen 2085K-A302 

Södra Stranden 2085K-A303 

Lunden 2085K-A304 

Igelkotten 2085K-A305 

Unionen 2085K-A307 

Isolatorn 2085K-A308:II 

Generatorn 2085K-A318:I 

Flaggan 2085K-A328:II 

Kanonen 2085K-A330:II 

Standaret 2085K-A332:I 

Hornet 2085K-A334:II 

Åkern 2085K-A336:II 

Målaren 2085K-A342:I 

Pistolen 2085K-A344:I 

Dälden 2085K-A350:II 

8(11) 
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Ludvika Kommun 9(11)Upphävande av tomtindelningsplaner 

Serimner 2085K-A354:II 

Myggan 2085K-A362:II 

Läkaren 2085K-A364:I 

Björken 2085K-A374:II 

Pistolen 2085K-A376:II 

Geväret, Hornet 2085K-A378:II 

Apollo 2085K-A380:I 

Standaret 2085K-A384:I 

Högaliden 2085K-A392:I 

Hytthällen 2085K-A394:II 

Plogen 2085K-A406:II 

Förrådet 2085K-A410:I 

Doppingen 2085K-A432:II 

Blåmesen 2085K-A434:I 

Renen 2085K-A436:II 

Rödhaken 2085K-A440:I 

Elgen 2085K-A450:II 

Entitan 2085K-A468:I 

Diana 2085K-A470:II 

Glasmästaren 2085K-A476:II 

Spelet 2085K-A480:I 

Facklan 2085K-A482:I 

Borraren 2085K-A486:II 

Serimner 2085K-A496:II 

Magneten 2085K-A498:I 

Hyttjärnen 2085K-A500:II 

Läkaren 2085K-A516:I 

Smeden 2085K-A548:II 

Pan 2085K-A556:II 

Serimner 2085-P1977/4 

Lustikulltorpet 2085-P1978/1 

Släggan 2085-P1979/5 

9(11) 
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Ludvika Kommun 10(11)Upphävande av tomtindelningsplaner 

Jakten, Jaktlyckan, Jägaren 20-LUS-35 

Byfogden, Bystugan 20-LUS-41 

Jakthyddan 20-LUS-46 

Gillret 20-LUS-49 

Jakthyddan 20-LUS-51 

Saxen 20-LUS-52 

Kornet 20-LUS-53 

Lustikulltorpet 20-LUS-59 

Daldansen 20-LUS-60 

Pilbågen 20-LUS-63 

Jaktkniven 20-LUS-64 

Jakthornet 20-LUS-65 

Bågsträngen 20-LUS-66 

Kogret 20-LUS-67 

Lustikulltorpet 20-LUS-68 

Jakthornet 20-LUS-79 

Fällan, Kornet, Siktet 20-LUS-80 

Vingåkersdansen 20-LUS-81 

Bågsträngen 20-LUS-92 

Varbygeln 20-LUS-93 

Jaktväskan 20-LUS-94 

Enen 20-LUS-109 

Unionen 20-LUS-122 

Serimner 20-LUS-149 

Flaggan, Standaret 20-LUS-170 

6.2 Organisatoriska frågor 

6.2.1 Planförfarande 

Planarbetet hanteras enligt reglerna för standardförfarande. 

6.2.2 Genomförandetid 

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

10(11) 
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Upphävande av tomtindelningsplaner 

För denna plan föreslås en genomförandetid av fem (5) år. 

6.3 Ekonomiska frågor 

Processen med ändringen genom tillägget av berörda detaljplaner bekostas av 
Ludvika kommun. 

6.4 Tidplan 

Granskning – vinter 2019 

Antagande – vår 2020 

7 Medverkande tjänstemän 

Ändringen genom tillägget av berörda detaljplaner upprättats av verksamhets-
område Planering. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga 
kommunala förvaltningar och enheter. 

Johanna Ingre Joel Lidholm 
Planeringschef Samhällsplanerare – handläggare 

11(11) 
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GRANSKNINGSHANDLING 1(2) 

Datum Diarienummer 

2019-11-27 SBN 2018/1461 

Verksamhetsområde Planering 

Joel Lidholm, 0240-861 80 

joel.lidholm@ludvika.se 

Kungörelse 

Granskning av upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner i 

Ludvika kommun 

Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika kommun och främst 

inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bort äldre bestämmelser om 

tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar 

som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas 

som tomtindelningar då samtliga aktuella tomtindelningar gjordes när de 

fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär förändringar vid 

fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen 

vid ny planläggning minskar. 

Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande. 

Handlingar 

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom 

tillgängliga på 

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

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid 

- Internet: www.ludvika.se/planer 

Information och synpunkter 

samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80 

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Granskningen pågår till och med den 10 januari 2020, då skriftliga 

synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika. 

Detta är granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till 

granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har 

väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera 

Hemsida E-post Organisationsnr 

Ludvika kommun www.ludvika.se samhallsbyggnad@ludvika.se 212000-2270 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

771 82 Ludvika Carlavägen 24 0240-860 00 0240-810 26 467-5088 12 45 30-7 

771 30 Ludvika 

mailto:samhallsbyggnad@ludvika.se
www.ludvika.se/planer
mailto:joel.lidholm@ludvika.se
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hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett 

godkännande av planen. 

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

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress 

och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från 

handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina 

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

personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 

2019-11-27 KS 2019/559-00 

Kommunstyrelsens stab 
Linda Varga, 0240-86624 
linda.varga@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Former för regionalt utvecklingsarbete 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utvecklingsarbete avseende samverkan med näringslivet sker i första hand 

inom ramen för Samarkand2015 och med länets kommuner genom 
Dalarnas kommunförbund som bas. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att i samverkan med Smedjebackens  
kommun förhandla ett utträde ur Falun Borlänge-regionen AB. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att Smedjebackens kommun fattar 
likalydande beslut. 

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

FBR har tidigt varit en modell för kommunsamverkan. Lyckade projekt som till 
exempel UpphandlingsCenter har tillkommit tack vare FBR. Det finns viktiga 
lärdomar från den typen av utvecklingsinsatser i form av samverkanslösningar 
som kan förädlas vidare. Den infrastrukturkompetens som finns inom FBR är 
värdefull för inte minst de mindre kommunerna och behöver fortsatt kunna 
nyttjas i någon form. Det som ter sig svårare att utveckla är tanken med 
nätverken inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. 

De båda kommunerna Ludvika och Smedjebacken bildar tillsammans en lokal 
arbetsmarknadsregion. Eftersom Ludvika och Smedjebacken geografiskt 
gränsar mot intilliggande län finns ett intresse av att utveckla regionalt 
samarbete över länsgränserna, såväl som lokalt. Båda kommunerna ingår 
tillsammans med Region Dalarna, ABB och Ovako i den ekonomiska 
föreningen Samarkand2015. Genom Samarkand får kommunerna tillgång till ett 
nätverk med beslutsfattare inom näringsliv, högskola och politik; en kanal för 
att påverka samhällsutvecklingen inom områden som utbildning, forskning, 
infrastruktur, kompetensförsörjning inklusive medflyttarjobb, regionens 

mailto:linda.varga@ludvika.se
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attraktivitet, näringslivets utveckling och roll i samhället samt kunskapsutbyte 
vid bland annat möten, seminarier, studieresor samt genom nyhetsbrev och 
rapporter. Det finns således en parallellitet i delar av Samarkands utbud jämfört 
med FBR. I det perspektivet bedöms stödet från FBR vara av mindre betydelse. 

Samverkan kring kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och infrastruktur 
bedrivs i flera fora, där Ludvika och Smedjebacken deltar. Båda kommunerna 
har begränsade möjligheter att satsa ekonomiska och personella resurser och 
det är därför av vikt att dessa satsas på rätt ställe. Nätverksarbete (till exempel 
HR, ekonomi, näringsliv) som bedrivs av flera aktörer, bland annat FBR, 
bedöms ofta vara mer effektfullt då det sker med länet som utgångspunkt. 
Inom DKF pågår en utveckling av ett antal nätverk inom länet. 

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

Med ovanstående resonemang som grund finns anledning att pröva frågan om 
fortsatt medlemskap i FBR för kommunerna Ludvika och Smedjebacken. I 
förhållande till den tid som behöver avsättas för arbete inom ramen för FBR 
bedöms effekten vara otillräcklig för ett fortsatt engagemang. De båda 
kommunerna behöver ta ställning till om ett medlemskap i FBR fortfarande är 
relevant. Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebacken föreslår att resurser i 
första hand avsätts för samverkan inom Samarkand2015 och DKF. 
Kommunstyrelsen föreslås därför ge kommunchefen i uppdrag att i samverkan 
med Smedjebackens kommun förhandla ett utträde ur FBR. 

Jan Lindström 
Kommunchef 

Beslut skickas till 
Styrelsen för Falun Borlänge-regionen 
Smedjebackens kommun
Kommunchef för verkställighet 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Kommunstyrelsen 

§ 138 Dnr 2019/00555 

Former för regionalt utvecklingsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utvecklingsarbete avseende samverkan med näringslivet sker i första 

hand inom ramen för Samarkand2015 och med länets kommuner genom 

Dalarnas kommunförbund som bas. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att samverkan med Ludvika kommun 

förhandla ett utträde ur Falun Borlänge-regionen AB. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att Ludvika kommun fattar 

likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Ludvika och Smedjebackens kommuner är tillsammans med kommunerna 

Falun, Borlänge, Gagnef och Säter medlemmar och aktieägare i 

utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB (FBR). Utvecklingsbolaget 

har som syfte att verka inom områdena kompetensförsörjning, 

näringslivsutveckling, infrastruktur och byggande. På projektbasis bedrivs 

kommunövergripande samverkansprojekt. En fråga om fortsatt medlemskap 

har aktualiserats i samband med de förändringar som skett i länet från år 

2019 med nya regionala aktörer, Dalarnas kommunförbund (DKF) och nya 

Region Dalarna. 

FBR har tidigt varit en modell för kommunsamverkan. Lyckade projekt som 

till exempel UpphandlingsCenter har tillkommit tack vare FBR. Det finns 

viktiga lärdomar från den typen av utvecklingsinsatser i form av 

samverkanslösningar som kan förädlas vidare. Den infrastrukturkompetens 

som finns inom FBR är värdefull för inte minst de mindre kommunerna och 

behöver fortsatt kunna nyttjas i någon form. Det som ter sig svårare att 

utveckla är tanken med nätverken inom till exempel näringslivsutveckling 

och kompetensförsörjning. 

De båda kommunerna Ludvika och Smedjebacken bildar tillsammans en 

lokal arbetsmarknadsregion. Eftersom Ludvika och Smedjebacken 

geografiskt gränsar mot intilliggande län finns ett intresse av att utveckla 

regionalt samarbete över länsgränserna, såväl som lokalt. Båda kommunerna 

ingår tillsammans med Region Dalarna, ABB och Ovako i den ekonomiska 

föreningen Samarkand2015. Genom Samarkand får kommunerna tillgång till 

ett nätverk med beslutsfattare inom näringsliv, högskola och politik; en kanal 

för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som utbildning, 

forskning, infrastruktur, kompetensförsörjning inklusive medflyttarjobb, 

regionens attraktivitet, näringslivets utveckling och roll i samhället samt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Kommunstyrelsen 

kunskapsutbyte vid bland annat möten, seminarier, studieresor samt genom 

nyhetsbrev och rapporter. Det finns således en parallellitet i delar av 

Samarkands utbud jämfört med FBR. I det perspektivet bedöms stödet från 

FBR vara av mindre betydelse. 

Samverkan kring kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och 

infrastruktur bedrivs i flera fora, där Ludvika och Smedjebacken deltar. Båda 

kommunerna har begränsade möjligheter att satsa ekonomiska och 

personella resurser och det är därför av vikt att dessa satsas på rätt ställe. 

Nätverksarbete (till exempel HR, ekonomi, näringsliv) som bedrivs av flera 

aktörer, bland annat FBR, bedöms ofta vara mer effektfullt då det sker med 

länet som utgångspunkt. Inom DKF pågår en utveckling av ett antal nätverk 

inom länet. 

Efter avvecklingen av kommunalförbundet Region Dalarna upplevs det 

nybildade DKF ha möjlighet att bli en stark aktör och är därför ett viktigt 

forum som Ludvika och Smedjebacken vill lägga energi på. Att även hitta 

former för ett inflytande i Region Dalarna bedöms också vara av stor 

betydelse. 

Med ovanstående resonemang som grund finns anledning att pröva frågan 

om fortsatt medlemskap i FBR för kommunerna Ludvika och Smedjebacken. 

I förhållande till den tid som behöver avsättas för arbete inom ramen för 

FBR bedöms effekten vara otillräcklig för ett fortsatt engagemang. De båda 

kommunerna behöver ta ställning till om ett medlemskap i FBR fortfarande 

är relevant. Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebacken föreslår att 

resurser i första hand avsätts för samverkan inom Samarkand2015 och DKF. 

Kommunstyrelsen föreslås därför ge kommunchefen i uppdrag att i 

samverkan med Ludvika kommun förhandla ett utträde ur FBR. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2019-11-26 § 102 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Diarienummer 

2019-12-11 KS 2019/589 - 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Laila Dufström, 0240-866 84 
laila.dufstrom@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2019 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2019, 
enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 11 december 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp: 

1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal 
med? 

2. Redovisas representation enligt interna regler? 

Kommunstyrelsen har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2019, 
med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp: 

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR 
2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete. 

Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom 
kommunstyrelsens verksamhet, främst i hur representation redovisas men 
också i att inköp av varor och tjänster i betydande omfattning görs från 
leverantörer som kommunen inte har avtal med. Som en kommunövergripande 
förbättringsåtgärd föreslår kommunstyrelsens förvaltning att det berörda 
styrdokumentet om redovisning av representation ska revideras, för att bland 
annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan vara aktuellt och hur 
dokumentationen av anledning och deltagare ska ske. För att stärka och 
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela 
organisationen har det parallellt med den genomförda internkontrollen redan 
vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder som väntas bidra till 
en förbättrad leverantörstrohet. Förvaltningen föreslår att dessa 
kommunövergripande åtgärder ska kompletteras med interna utbildningsinsatser. 

Uppföljningen av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några 
större anmärkningar. Dock finns en brist i arbetsmiljöarbetet genom att en 
undersökt enhet varken har genomfört avsedd skyddsrond eller HLR-utbildning. 

mailto:laila.dufstrom@ludvika.se
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Beskrivning av ärendet 

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 
göra vad 
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 
2019 
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 antog kommunstyrelsen en plan 
för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två 
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag 
ska följa upp: 

1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal 
med? 

2. Redovisas representation enligt interna regler? 

Kommunstyrelsens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 
2019 
Vid sitt sammanträde 22 januari 2019 § 13 antog kommunstyrelsen en särskild 
plan för intern kontroll år 2019, med två nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Uppfyllande av krav kopplade till GDPR 
2. Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och mäta arbetsmiljöarbete. 

Resultatet av nämndens uppföljning av 2019 års kontrollpunkter 

Leverantörstrohet 
Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt 
kvalitet till lägst kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på 
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av 
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varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för 
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende: 

1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta 
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där 
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp 
över direktupphandlingsgränsen 

2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer 
Kommunen eftersträvar givetvis en mycket hög grad av leverantörstrohet vid 
inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig att 
nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det inte 
är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med en 
leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske över 
beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl. 

Av kommunstyrelsens omkring 2 100 undersökta inköp gjordes 72 procent utan 
anmärkning, att jämföra med 83 procent totalt för alla nämnder. Bland 
kommunstyrelsens inköp med anmärkning är den vanligaste bristen att inköp har 
gjorts från leverantörer som kommunen inte har avtal med. 

Parallellt med den genomförda internkontrollen har det skett ett omfattande 
arbete och redan vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder 
för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga 
förbättringar i hela organisationen. 

– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med 
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning. 

– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje 
arbetas fram under hösten 2019. Dokumenten ska bidra till en tydligare 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt en bättre avtalstrohet. 

– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och 
leverantörstrohet. 

– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och 
införandet pågår under hösten 2019. Syftet med stödet är att hela 
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska 
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet. 

Dessa åtgärder föreslås ska kompletteras med interna utbildningsinsatser inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Redovisning av representation 
Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med 
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet. 
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för 
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet 
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då 
avseende: 

1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt 
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2. om dokumentation finns av anledningen till representationen 
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid 

representationstillfället 

Av kommunstyrelsens drygt 40 undersökta fakturor redovisades 12 procent 
(fem stycken) utan anmärkning, att jämföra med 18 procent totalt för alla 
nämnder. Bland nämndens fakturor med anmärkning finns störst brister i form 
av att det saknas dokumentation av deltagare. Ibland saknas även 
dokumentation som gör det möjligt att i efterhand bedöma om mötet, 
konferensen etc. ska ses som representation. 

En önskvärd kommunövergripande insats är att det berörda styrdokumentet 
revideras för att bland annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan 
vara aktuellt och hur dokumentationen av anledning och deltagare ska ske. En 
kompletterande insats är interna utbildningar inom förvaltningen. 

Nämndens egna kontrollpunkter 
I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några 
anmärkningar. Det finns dock en brist i arbetsmiljöarbetet genom att en undersökt 
enhet varken har genomfört skyddsrond eller HLR-utbildning som avsett. 

Den berörda enheten har redan informerats om de insatser som ska genomföras i 
arbetsmiljöarbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Jan Lindström Laila Dufström 
Kommunchef Stöd- och styrningschef 

Bilagor 
1. Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 11 december
2019 

2. Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll 
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, 11 december 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Personalenheten för kännedom 
Akten 
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LUDVIKA KOMMUN 2019-12-11 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström 

Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 

kontrollpunkter för 2019 

Kontrollpunkt 

Kontroll 

utförd 

Ja Nej 

Resultat 

UA MA 

Anmärkning 
Vidtagna/föreslagna 

åtgärder 

1 Uppfyllande av krav kopplade till GDPR X X 

Friskare och aktiva medarbetare. Följa upp och 
2 

mäta arbetsmiljöarbete. 
X X 

Av fyra undersökta enheter har 

tre ingen anmärkning, eftersom 

de har genomfört både 

skyddrond och HLR-utbildning. 

Däremot fanns brister hos en 

enhet (IT-enheten) som varken 

har genomfört skyddsrond eller 

HLR-utbildning. 

Den berörda enheten har redan 

informerats om att skyddrond 

och HLR-utbildning ska 

genomföras. 

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2019-KS-uppföljning-av-plan-bilaga2 
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LUDVIKA KOMMUN 2019-12-11 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Laila Dufström 

Bilaga 1 Uppföljning av kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2019 

Kontrollpunkt 

Kontroll 

utförd 

Ja Nej 

Resultat 

UA MA 

Anmärkning 
Vidtagna/föreslagna 

åtgärder 

Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från 
1 

de leverantörer kommunen har avtal med? 
X X 

Av omkring 2 100 undersökta 

inköp av KS gjordes 28 procent 

med anmärkning. Vanligaste 

bristen är att inköp har gjorts 

från leverantörer som 

kommunen inte har avtal med. 

Det har redan vidtagits, 

påbörjats resp. planeras flera 

kommunövergripande åtgärder 

som väntas bidra till en ökad 

leverantörstrohet. 

Dessa åtgärder föreslås ska 

kompletteras med interna 

utbildningsinsatser inom KSF. 

2 Redovisas representation enligt interna regler? X X 

Av KS 41 undersökta fakturor 

fanns anmärkningar hos 36 

stycken (88 procent). Vanligaste 

bristen är att det saknas 

dokumentation av deltagare. 

Ibland saknas även dokumen-

tation som gör det möjligt att i 

efterhand bedöma om mötet, 

konferensen etc. ska ses som 

representation. Några fakturor 

kunde i stället ha konterats som 

utbildningskostnad. 

Det berörda styrdokumentet om 

redovisning av representation 

bör revideras. Detta för att bland 

annat tydliggöra vid vilka 

situationer representation kan 

vara aktuellt och hur 

dokumentationen av anledning 

och deltagare ska ske. En 

kompletterande insats är interna 

utbildningar inom KSF. 

Sida 1 av 1 Intern-kontroll-2019-KS-uppföljning-av-plan-bilaga1 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-04 KS 2019/553 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Antagande av föreskrifter om avfallshantering 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar föreskrifter om avfallshantering daterade 18 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt 15 kap 41 § miljöbalken ha en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen utgörs av kommunens lokala avfallsföreskrifter och 
avfallsplan (plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering). Både 
föreskrifter och avfallsplan ska fastställas av kommunfullmäktige. 
Föreskrifterna om avfallshantering i Ludvika kommun följer en mall som har 
tagits fram genom samverkan mellan DalaAvfall och länets miljökontor. Mallen 
har sedan bearbetats på lokal nivå av tjänstemän i WBAB (WessmanBarken 
Vatten & Återvinning AB) och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
verksamhetsområde miljö och bygg. 
Utställning av förslag till föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun 
har skett under tidsperioden 19 juni – 18 augusti 2019. 
Information om utställningen har funnits på kommunens och WBAB:s 
hemsidor. De föreslagna avfallsföreskrifterna har funnits tillgängliga på 
biblioteken i Ludvika, Grängesberg, Fredriksberg, Nyhammar, Sunnansjö och 
Saxdalen. Förslaget har även skickats på remiss med e-post till kommunens 
förvaltningar, politiska partierna i kommunfullmäktige, LudvikaHem AB, 
Ludvika kommunfastigheter AB, Samhällsbolaget i Norden AB, Farstukvisten 
AB, Ludvika köpmannaförening, Företagarna Ludvika, Villaägarföreningen 
Ludvika – Smedjebacken, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen 
Västerbergslagen, PRO Ludvika och SPF Seniorerna. 
Det har även annonserats i Nya Ludvika Tidning och Dala Demokraten. 
Kommunstyrelsen yttrade sig den 20 augusti 2019 § 160 och framförde att 
språkbruket i föreskrifterna med fördel skulle kunna ses över. 
Kommunstyrelsens åsikter har tagit i beaktning och föreskrifterna har 
omarbetats rent språkligt. De övriga synpunkterna som kom in föranledde inga 
åtgärder i föreskrifterna. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreskrifterna om avfallshantering 

Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av föreskrifter föranleder inte några ekonomiska konsekvenser. 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Föreskrifter för avfallshantering daterade 18 oktober 2019 

Beslut skickas till 
Akten 
WBAB 
SBF 
MMB 
Styrdokument 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

som gäller för kommunen och en avfallsplan. 

förutsättningar. 

Ludvikas avfallsföreskrifter har tagits fram av tjänstemän i WBAB 
(WessmanBarken Vatten & Återvinning AB) och 

föreskrifterna. 

strävar till uppfylla mål och regelverk. 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

För kommunens avfallshantering gäller: 

 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
 

miljöbalken 
 övriga författningar angående hantering av avfall, exempelvis 

arbetsmiljölagstiftning. 

dessa kommunala föreskrifter. 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 
avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg. 

Den 2019-xx-xx antog Ludvika kommunfullmäktige beslut om att fastställa 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för avfallshantering i kommunen. I 
föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft 
2019-xx-xx, då föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun fastställd 
av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 244 med tillhörande revideringar upphör 
att gälla. Beslut om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om 
avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat. 

regleringar om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

Vid sidan av nationella författningar och föreskrifter om avfallshantering gäller 
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Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 
BEMYNDIGANDE 

1 § Föreskrifterna är antagna med stöd av 15 
kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken (1998:808) 
och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927). 

2 § Kommunfullmäktige har via beslut gett 
uppdraget för insamlingen och behandlingen 
av hushållsavfallet i kommunen till det 
kommunala bolaget WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB (fortsättningsvis benämnt 
WBAB). 

Mindre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden 
(fortsättningsvis benämnt SBN). 

3 § För tillsyn av avfallshanteringen enligt 
dessa föreskrifter ansvarar 
Myndighetsnämnden Miljö och bygg 
(fortsättningsvis benämnt MMB). 

DEFINITIONER 

4 § Termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR 
5 § WBAB ansvarar för att hämtning sker vid 
fastighetsgräns, central uppsamlingsplats, 
annan överenskommen plats eller av SBN 
anvisad plats. 

6 § Avgift för avfallshantering tas ut enligt 
gällande avfallstaxa. Avgift för tillsyn tas ut 
enligt taxa med stöd av miljöbalken. 

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av 
WBAB om inte annat anges i föreskrifterna. 

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till WBAB 
respektive MMB att utfärda råd och 
rekommendationer rörande: 

A. Sorteringsguide (baserad på 
sorteringsanvisningar i bilaga 1) (WBAB) 

B. Avfall från små avloppsanläggningar 
(WBAB och MMB i samverkan) 

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 
transportvägar (WBAB) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till 
föreskrifterna (WBAB och MMB i 
samverkan) 

E. Guider för eget omhändertagande (MMB) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 
möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 
ska överlämnas till WBAB för borttransport. 
Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

10 § Ansvarig gentemot WBAB gällande 
abonnemang och avgifter är alltid 
fastighetsinnehavaren. 

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 
hushållsavfall generellt kan anses uppkomma, 
ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare 
är skyldig att anmäla abonnemang till WBAB. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 
dessa inom sig utse en huvudman som 
ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  
WBAB har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 
skilda platser där hushållsavfall generellt kan 
anses uppkomma ska abonnemang finnas för 
varje sådan plats. 

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 
som påverkar abonnemanget, 
avfallshanteringen eller annan ändring som 
berör abonnemang eller avfallshantering ska 
snarast meddelas WBAB. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 
säkerställa att; 

1 Fastighetsinnehavare enligt 
Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 
fastighetsinnehavare likställs i dessa 
föreskrifter nyttjanderättshavare. 
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Sortering och information 

a) Den eller de som bor i eller är verksam på 
fastigheten i tillräcklig omfattning 
informeras om gällande föreskrifter och 
regler för avfallshantering. 

b) Hushållsavfall sorteras enligt 
sorteringsanvisningar i bilaga 1, förpackas 
så att skada eller annan olägenhet inte 
uppkommer och lämnas till WBAB eller 
annan ansvarig (ex apotek, FTI, Elkretsen, 
Polismyndigheten) på anvisat sätt om inte 
annat sägs i dessa föreskrifter. 

Rengöring och tillsyn 

c) Såväl behållare som inom fastigheten 
förekommande anläggningar, anordningar 
och utrymmen för avfallshantering sköts så 
att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras. 

d) Behållare samt anläggning rengörs för att 
förebygga olägenhet såsom lukt och 
skadedjur samt för att se till att avfallet inte 
fastnar i behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

e) WBAB och entreprenören har tillträde till 
de utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 
endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 
vid begäran om hämtning lämnas till 
WBAB. 

Hämtnings- och transportvägar 

f) Transport- och dragväg fram till 
behållarens hämtnings- och tömningsplats 
hålls i lättframkomligt skick för de 
hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. Transportvägen ska 
snöröjas och hållas halkfri. Det är WBAB 
som avgör när detta uppfyllts. 

g) Väg och tomtmark som nyttjas vid 
hämtning dimensioneras och hålls i sådant 
skick att de är farbara för hämtningsfordon 
under av WBAB planerad hämtningstid. 

13 § Om kraven i dessa föreskrifter inte 
uppfylls har WBAB rätt att inte utföra ordinarie 
hämtning/tömning. Om fastighetsägaren inte 
åtgärdar bristerna, eller det finns risk att 
olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppstår, har WBAB rätt att hämta avfallet mot 

en extra avgift eller byta abonnemangsform för 
fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

WBAB har rätt att i behållare utföra 
kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Samfällighet kan ta på sig 
fastighetsinnehavarens ansvar om 
anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 
stadgar medger detta. 

RESTAVFALL OCH MATAVFALL 
HÄMTNINGSOMRÅDEN 

15 § Kommunen består av ett 
hämtningsområde. 

HÄMTNINGSINTERVALL 

16 § Hämtning utförs, i den ordning som 
WBAB bestämmer. 

17 § Matavfall hämtas minst en gång varannan 
vecka. Restavfall hämtas minst en gång var 
fjärde vecka. 

Från permanentbostäder och verksamheter 
hämtas avfallet normalt året om. 
Fritidsbostäder sommarperiod från 1 maj till 
och med 30 september alternativt vinterperiod 
från 1 oktober till och med 30 april. 

Hämtning utöver vad som anges i 
föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

AVFALLSBEHÅLLARE 

18 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att 
den lätt kan tillslutas och den får inte blir så 
tung att det blir uppenbart svårt att flytta den. 
Behållaren bör vara fri från snö och is vid 
hämtningstillfället. 

19 § Behållare ska vara uppställda så att 
hantering med den utrustning som används i 
kommunens insamlingssystem kan ske och att 
hämtning underlättas. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan hämtas med sidlastande 
fordon där sådan används och baklastande 
fordon där sådan används. 

20 § Behållare som anskaffas och ägs av 
fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 
hämtningssystem. Behållarens placering och 
utformning ska godkännas av WBAB. 
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TRÄDGÅRDSAVFALL 
21 § Kompostering av trädgårdsavfall på den 
egna fastigheten är tillåten i hela kommunen 
under förutsättning att det kan ske utan 
olägenhet för omgivningen. Eldning av 
trädgårdsavfall är enbart tillåten på enskilt 
belägna fastigheter under förutsättning att det 
kan ske utan olägenhet för omgivningen och 
det i övrigt inte strider mot författning eller 
eldningsförbud. 

AVFALL FRÅN SMÅ 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH 
FETTAVSKILJARE 
22 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanläggningens och fettavskiljarens 
anskaffning, skötsel och underhåll. Tömning 
ska ske så ofta att god funktion upprätthålls 
samt att olägenhet för människors hälsa och 
miljö inte uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta de 
åtgärder som krävs för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. 

Anläggningen ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet. 

23 § Avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning får 
vid nyanläggning inte överstiga 10 meter, om 
det inte finns särskilda skäl. 

Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen 
ska vara mindre än 6 meter. 

24 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 
tömning enligt WBAB lämnade anvisningar. 

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt, 
fastfruset eller på något sätt blockerat när 
tömning ska ske. 

Underkant av lock eller manlucka ska vara 
över marknivå. 

Vid nyinstallation får lock eller manlucka som 
lyfts manuellt väga högst 15 kilogram. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket 
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 
kilogram. Viktbegränsningarna gäller om det 
inte finns särskilda skäl. 

I vissa fall kan även befintligt lock eller 
manlucka behöva ersättas. 

Instruktioner som behövs i samband med 
tömning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

SLAMAVSKILJARE OCH SLUTEN TANK 

25 § Tömning av slam från slamavskiljare med 
ansluten WC ska utföras minst en gång per år. 

Tömning av slam från slamavskiljare för bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT) ska utföras minst 
vartannat år. 

WBAB har rätt att återlämna slammets 
vattenfas till slamavskiljaren efter utförd 
slamtömning. 

26 § Tömning av sluten tank ska utföras vid 
behov, men minst vartannat år. 

27 § Om anläggning tas ur bruk ska 
sluttömning utföras. Sluttömning ska beställas 
av fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 

28 § Slam från minireningsverk ska tömmas 
enligt intervall som föreskrivits i gällande 
tillstånd för anläggningen. 

Tömning ska utföras genom WBAB:s försorg 
om inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. Vid behov ska 
fastighetsägaren närvara vid tömning. 

FOSFORFÄLLOR 

29 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 
som föreskrivits i gällande tillstånd för 
anläggningen. Filtermaterialet ska vara 
förpackat och nåbart med kranbil. Avståndet 
mellan kranfordonets uppställningsplats och 
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filtermaterialet får som längst vara 10 meter för 
filtermaterial som väger upp till 500 kg, eller 
som längst 5 meter för filtermaterial som väger 
500-1000 kg, om det inte finns särskilda skäl. 

Hämtning ska utföras genom WBAB:s försorg 
om inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE 

30 § Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta 
att olägenhet för allmän VA-anläggning inte 
uppkommer. 

Tömning ska utföras minst en gång per år eller 
enligt överenskommelse med WBAB (VA). 

Tömning ska utföras av WBAB eller annan 
godkänd entreprenör. Om egen entreprenör 
anlitas ska detta godkännas av WBAB (VA). 

LATRIN 
31 § För latrin får endast behållare som 
godkänts av WBAB användas. Latrinbehållare 
tillhandahålls av WBAB enligt taxa. 
Latrinbehållare ska vid avlämning/hämtning 
vara försluten och rengjord på utsidan. 

Latrinkärl kan lämnas på kommunens 
återvinningscentraler. Latrinkärl kan efter 
beställning hämtas vid fastigheten eller på 
annan överenskommen plats. 

AVFALL FRÅN VERKSAMHETER 
HUSHÅLLSAVFALL 

32 § Hushållsavfall från verksamheter ska 
hållas skilt från annat avfall från verksamheten. 
För hushållsavfall från verksamheter gäller 
dessa föreskrifter. 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 

33 § Den som bedriver en yrkesmässig 
verksamhet som ger upphov till annat avfall än 
hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen 
av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 

ABONNEMANGSÄRENDEN 
GENERELLA REGLER 

34 § Ändring av abonnemang hanteras av 
WBAB. Begäran om ändring av abonnemang 
ska gälla fastighetsinnehavare och inkomma till 
WBAB senast en månad innan avsedd start. 

Om begäran om ändring avviker från angivna 
förutsättningar hänvisas kunden till att istället 
lämna in en anmälan eller ansökan till MMB. 

DELA KÄRL 

35 § Två fastighetsinnehavare kan få dela kärl. 
För delade kärl krävs att parterna är överens, 
att bostadshusen är närbelägna, att avfallet 
ryms i ordinarie kärl för villahushåll och 
fritidshus, samt att parterna har samma typ av 
hämtningsabonnemang. 

CENTRAL UPPSAMLINGSPLATS FÖR 
RESTAVFALL OCH MATAVFALL SAMT 
FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

36 § WBAB kan efter samråd och 
överenskommelse med fastighetsägare 
hänvisa till en central uppsamlingsplats eller 
annan överenskommen plats. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV RESTAVFALL 
OCH MATAVFALL 

37 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst fyra månader 
för permanentbostäder och minst hela 
hämtningssäsongen för fritidshus. 

Uppehåll gäller upp till tre år. 

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår. 

DISPENSER 
GENERELLA REGLER 

38 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 
till MMB. Ansökan om dispens ska vara skriftlig 
och gälla fastighetsinnehavare och inkomma 
till MMB senast sex veckor innan avsedd start. 

Beviljande av dispens kräver att ingen 
olägenhet uppkommer för människors hälsa 
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eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 
dispens. 

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 
avviker från beslutad dispens kan MMB 
upphäva meddelat beslut. 

Dispens upphör vid ägarbyte. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE 

39 § Matavfall får efter anmälan komposteras 
på den egna fastigheten om det kan ske utan 
olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Kompostjorden ska kunna nyttiggöras på 
fastigheten. Godkänd hemkompost för 
matavfall ger ingen reducering av 
hämtningsfrekvens av restavfall. 

40 § Latrinavfall får efter ansökan komposteras 
eller på annat sätt omhändertas på den egna 
fastigheten om det kan utföras utan olägenhet 
för människors hälsa och miljö. 

41 § Slam och annat avfall från små 
avloppsanläggningar får efter ansökan 
omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa 
och miljö. 

42 § Dispens från förbudet enligt 15 kap. 24 § 
1 st. miljöbalken att själv hantera allt avfall kan 
efter ansökan medges om det finns särskilda 
skäl och fastighetsinnehavaren kan hantera 
avfallet på fastigheten på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. 

Dispens gäller upp till tre år. 

FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL SLAM 

43 § Förlängt tömningsintervall för slam från 
små avloppsanläggningar kan medges om 
belastningen är låg och slamavskiljaren är 
dimensionerad för detta och har en god 
funktion och det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 

Tömningsintervall på maximalt dubbel tid mot 
ordinarie hämtningsintervall enligt 
föreskrifterna kan beviljas. 

Dispens gäller upp till åtta år. Dispens upphör 
vid ökad belastning på avloppsanläggningen. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 

44 § Uppehåll i hämtning kan medges om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst ett år. 

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

Dispens gäller upp till tre år. 
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BILAGA 1. DEFINITIONER AV AVFALL SAMT SORTERINGSANVISNINGAR 
Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide på www.dalaavfall.se samt anvisningar 
på återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon 
annan. Lämna gärna till återbruk. 

Avfallsslag Hantering 

Restavfall Restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning, eller ingår i 
någon annan fraktion nedan, men som är brännbart och tillräckligt litet 
för att rymmas i soppåsen. Restavfall läggs i soppåse i kärlet. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka 
antändning får inte läggas i kärl/säck. Detsamma gäller större mängder 
jord, sten eller dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som 
föda. Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. 
Matavfall läggs i papperspåse och sedan i kärlet. 

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll. Grovavfall lämnas 
på återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning 
till WBAB enligt särskilt taxa. På återvinningscentralen ska grovavfallet 
sorteras och lämnas enligt instruktion på plats. 

Exempel på grovavfall är: 

- möbler och mattor 
- barnvagnar 
- pulkor och skidor 
- gräsklippare och trädgårdsslangar 
- isolering, porslin och keramik 
- trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Farligt avfall Farligt avfall är exempelvis kemiska produkter, färgrester, 
lösningsmedel och avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall 
lämnas på återvinningscentralen eller hämtas efter beställning till 
WBAB. 

Förpacknings- och 
tidningsmaterial 

Förpackningar och tidningar ska lämnas i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av WBAB (sorteringskärl) eller producenterna 
(återvinningsstationer). 

Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis batterier, bilar, däck, 
elektriska produkter, förpackningar, returpapper, läkemedel och 
radioaktiva produkter. 

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 
producenternas och kommunens anvisningar. 

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apotek. 
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El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra 
elektriska produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och 
elektronikavfall lämnas på återvinningscentralen, på särskilda 
inlämningsplatser, hos återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns 
efter beställning till WBAB. Mindre el- och elektronikavfall kan även 
lämnas i avsett fack i insamlingssystem som tillhandahålls av WBAB. 

Fettavfall Fett och frityr- eller matolja får inte spolas ned i avloppet utan ska 
lämnas enligt WBAB anvisningar i sorteringsguide. 

Animaliska biprodukter 
(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 

BESKRIVNING AV SORTERINGSKÄRLEN SOM INGÅR I WBAB:S 
INSAMLINGSSYSTEM FÖR VILLOR OCH FRITIDSHUS 

Förpackningar och tidningar lämnas till en återvinningsstation. 
matavfall och det andra för restavfall. 

sorteringskärl som är utrustat med restavfall sorteras i ett 

fack för ljuskällor, mindre elavfall och batterier. 
tömning. av Box för mindre elavfall hängs på sorteringskärlet vid behov 

färgat glas. av returpapper samt förpackningar 
matavfall, tidningar och Sorteringskärl 2: innehåller fack för restavfall, 

pappersförpackningar, metallförpackningar samt förpackningar av 
Sorteringskärl 1: innehåller fack för plastförpackningar, 

i två sorteringskärl som är utrustade med flera Hushållsavfall sorteras 

78

Insamlingssystem med 
två sorteringskärl för 
insamling av matavfall, 
restavfall och 
förpackningar och 
tidningar 

fack. 

ofärgat glas. 

Boxen innehåller 

Insamlingssystem med ett 
sorteringskärl för 
insamling av matavfall 
och restavfall 

Matavfall och 
två fack, det ena för 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/455 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria-Theresé Westerlund, 0240-860 88 

Kommunstyrelsen 

Antagande av inköpsriktlinjer och upphävande av 
inköpspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Inköpriktlinjer för Ludvika kommun” daterade 

den 5 december 2019. 

2. Kommunstyrelsen upphäver ”Inköpspolicy för Ludvika kommun”, som 
kommunstyrelsen antog den 9 november 2004 § 160. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att återrapportera hur de nya 
riktlinjerna efterlevs och vilka effekter det förändrade arbetssättet har fått 
kvartal 1 2021.  

Sammanfattning 
Nuvarande styrdokument kopplat till inköp är en inköpspolicy antagen den 9 
november 2004 § 160. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över den och 
föreslår att kommunstyrelsen upphäver den, eftersom kommunen sedan 2013 
ingår i den gemensamma upphandlingsnämnden och där har en 
upphandlingspolicy, som på ett övergripande plan beskriver kommunens syn på 
upphandling. Istället föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen antar 
inköpsriktlinjer. 

Syftet med inköpsriktlinjerna är att trygga att varor, tjänster och entreprenader 
köps från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna beskriver hur 
kommunens inköpsorganisation ska se ut, vilka roller det finns knutna till 
organisationen och vem som utser olika funktioner. I riktlinjerna fastställs även 
vad som gäller för privata utlägg och hur inköpen följs upp i kommunen. 

Vid sidan av riktlinjerna har även kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en 
inköpsrutin, för att underlätta för kommunens anställda att göra rätt i 
inköpssituationer. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun ska följa lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Lagens 
intention är att säkerställa att myndigheter upphandlar varor, tjänster och 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen syftar till att 
myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt att upphandlingar genomförs på ett öppet sätt. 
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För kommunen innebär ett förfarande med upphandlingar att kommunen får 
det bästa tänkbara priset på de varor och tjänster utifrån de krav kommunen 
ställt. Ludvika kommun står sedan 1 januari 2013 värd för den gemensamma 
upphandlingsnämnden, som fullmäktige fattade beslut om att gå med i den 18 
juni 2012 § 120. Alla varor och tjänster som överstiger 15 procent av EU:s satta 
tröskelvärde ska kommunen upphandla via Upphandlingscenter. Om det 
uppskattade värdet är lägre än 15 procent av EU:s satta tröskelvärde ska 
kommunen följa reglerna för direktupphandling. 

Sammanlagt köper Ludvika kommun varor, tjänster och byggentreprenader till 
ett värde av cirka 800 mnkr per år. Det har framkommit att förvaltningarna inte 
alltid köper från befintliga upphandlade ramavtal eller att det saknas avtal för 
produkter. Kommunstyrelsens förvaltning, mer specifikt ekonomienheten, har 
sedan november 2019 börjar arbeta med att kontrollera och följa upp 
förvaltningarnas avtalstrohet. Uppföljningen har visat att det finns stor 
förbättringspotential. I snitt hade förvaltningarna en avtalstrohet på 76 procent. 
Kommunen behöver bli bättre på att följa de avtal som finns. Detta både ur ett 
juridiskt perspektiv eftersom det är fel att köpa utanför befintligt avtal och inte 
ha följt upphandlingsreglerna, och ur ett ekonomiskt perspektiv då 
avtalsföljsamhet leder till besparingar för kommunen. Därför har 
kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till inköpsriktlinjer för 
Ludvika kommun. Förslaget finns som bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. 

Huvuddragen i förslaget till inköpsriktlinjer för Ludvika kommun 
Riktlinjerna syftar till att trygga att varor, tjänster och entreprenader köps från 
rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska vara ett 
stöd för den som gör beställningar från befintligt upphandlade avtal/ramavtal, 
eller handlägger direktupphandlingar. 

I riktlinjerna definierar förvaltningen centrala begrepp, bland annat 
direktupphandling, upphandling och inköp. Därefter går riktlinjerna in på de 
olika rollerna kopplade till inköp i kommunen. Riktlinjerna anger vem som 
utser olika roller och vad de olika rollerna innebär. Den stora skillnaden är att 
det bara kommer att få vara utsedda beställare och direktupphandlare som får 
göra inköp alternativt direktupphandla. Beställarna och direktupphandlarna ska 
få den utbildning som behövs för att de ska kunna hantera uppdraget. Det 
framgår även att budgetansvarig chef ska godkänna beställningarna eller 
inköpen innan de görs.  

Av riktlinjerna framgår det att inga köp som betalas med privata medel kommer 
att ersättas av kommunen, om de inte kopplar till en personalförmån eller kan 
bifogas en reseräkning. Slutligen innehåller förslaget till riktlinjer även ett stycke 
om uppföljning och utvärdering. 

Övriga åtgärder kommunstyrelsens förvaltning arbetar med 
Vid sidan av att ekonomienheten tagit fram ett förslag till inköpsriktlinjer har 
enheten även tagit fram en inköpsrutin, som ska användas inom hela 
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kommunen. Inköpsrutinen kompletterar riktlinjerna och går mera in i detalj på 
frågeställningar som vem som får göra vad och vilket ansvar de olika rollerna 
har. Likaså visar rutinen på ett överskådligt sätt hur man ska gå tillväga om 
behovet av en vara/tjänst uppstår. 

Ekonomienheten arbetar även med att utveckla Hypergene, så det kan fungera 
som systemstöd för att följa upp avtalstrohet. Likaså pågår ett projekt för att 
införa e-handel i kommunen. Införandet av ett e-handelssystem kommer att 
innebära att bara de varor som kommunen har avtal på finns med, varmed det 
blir svårare att göra fel, det vill säga köpa saker kommunen inte har upphandlat 
från den aktuella leverantören. 

Behov av att upphäva inköpspolicy från 2004 
Ludvika kommun är sedan  2013 med i den gemensamma 
upphandlingsnämnden. I samband med att kommunen gick med i den 
gemensamma nämnden antog även kommunen en upphandlingspolicy. 
Upphandlingspolicyn anger grunderna för kommunens upphandlingar. 
Kommunens inköpspolicy från 2004 har spelat ut sin roll, då 
upphandlingspolicyn till stora delar ersätter den gamla inköpspolicyn. Den del 
som inte täcks upp av upphandlingspolicyn handlar om direktupphandlingar, 
och de har förvaltningen lyft in i förslaget till inköpsriktlinjer. Därtill finns 
gemensamma riktlinjer och rutiner för direktupphandling för samtliga 
kommuner som ingår i den gemensamma nämnden för upphandling. Därför 
föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen upphäver nuvarande inköpspolicy. 
Att kommunstyrelsen får upphäva policyn kopplar till att kommunstyrelsen 
även var den instans som antog policyn den 9 november 2004 § 160, även om 
det idag är fullmäktige som antar policydokument enlig kommunens riktlinjer 
för styrdokument. 

Återrapport 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunchef får i uppdrag att 
kvartal 1 år 2021 rapportera för kommunstyrelsen hur riktlinjerna efterlevts och 
vilka effekter införandet av riktlinjer medfört. Detta eftersom kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och inköpsstyrning 
finns med i kommunens strukturplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Införandet av inköpsriktlinjer syftar till att minska kommunens kostnader för 
inköp genom ökad avtalstrohet. För att få mer ordning och struktur behöver en 
modul som är kopplad till kommunens avtalsdatabas för direktupphandlingar 
införskaffas. 

Därtill är förslaget i riktlinjen att förvaltningarna ska nyttja Upphandlingscenter 
vid direktupphandlingar som överstiger två prisbasbelopp. Upphandlingscenter 
fakturerar 850 kronor per timme för detta i dagsläge. Förvaltningen ser dock 
effektiviseringsvinster både ekonomiskt och tidsmässigt. Ekonomiskt då fler 
leverantörer kan lämna anbud och det kan generera ett lägre pris. Tidsmässigt 
då anställda enbart behöver vara delaktiga i kravspecifikationen och då 
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anbudsvinnare ska utses. Ytterligare en vinst är att risken för kommunen att 
utsättas för blufföretag minskar. 

Jan Lindström Maria-Theresé Westerlund 
Kommunchef Inköpssamordnare 

Bilagor
1. Inköpsriktlinjer för Ludvika kommun daterade 10 december 2019. 
2. Inköpspolicy för Ludvika kommun, daterad 29 september 2004. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunchef för återrapport 
Ekonomichef 
Inköpssamordnare 
Styrdokument
Akten 
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1 Inledning
Ludvika kommun har behov av ett gemensamt förhållningssätt kring inköp för 
att säkerställa att kommunen följer Lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145). Dessa riktlinjer tryggar att varor, tjänster och entreprenader köps 
från rätt leverantör och med rätt kvalitet till rätt kostnad, och med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. 

1.1 Syfte och mål
Riktlinjerna syftar till att uppnå: 

 Ett inköpsbeteende där resurserna används på ett effektivt sätt. 

 Ett effektivt arbetssätt, som ger lägre kostnader och högre kvalitet. Det 
innebär en enhetlighet i beställningar, planerande och samordnade 
inköp, ökad kompetens och standardisering av inköpsprocessen, vilket 
ger lägre kostnad. 

 Ökad avtalstrohet. 

 Ökad inköpskompetens. 

 Minimera risken för felaktiga inköp. 

 Minimera risken för skadestånd/upphandlingsskadeavgift. 

 Minskad administration. 

 Förenklad uppföljning och utvärdering. 

1.2 Målgrupp
Målgruppen för detta dokument är beställarna och direktupphandlarna, men det 
riktar sig också till andra yrkesgrupper som deltar i inköpsprocessen, till 
exempel chefer, inköpssamordnare och ekonomer. 

1.3 Definitioner av nyckelbegrepp 

1.3.1 Avrop 
Avrop är en beställning av en vara eller en tjänst på ett ramavtal. 

1.3.2 Inköp/ Direktupphandling 
För att göra inköp av icke avtalade varor och tjänster måste en 
direktupphandling ske. Direktupphandling innebär inköp utan särskilda anbud. 
Förutsättningarna för att genomföra en direktupphandling är antingen att det 
saknas avtal/ramavtal eller att det finns synnerliga skäl. Direktupphandling 
regleras i kommunens riktlinje och rutin för direktupphandling och dessa ska 
följas. 

Om avtal/ramavtal saknas får man göra en direktupphandling om kontraktets 
värde under hela avtalstiden inte uppgår till det gränsvärde för 
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direktupphandling som staten satt efter direktiv från EU. Beräkningen görs för 
inköp för hela kommunen. 

Vid direktupphandling under två prisbasbelopp kan direktupphandling göras 
som enkelt förfarande. 
Vid direktupphandlingar över två prisbasbelopp upp till 15 procent av statens 
fastställda gränsvärde ska beställning av direktupphandling göras via 
Upphandlingscenter enligt upphandlingspolicy. Därigenom uppnås lagen om 
offentlig upphandlings intentioner att upphandling ska ske med utnyttjande av 
konkurrens, affärsmässighet och objektivitet. 

Om det finns synnerliga skäl får en direktupphandling göras. Det kan till 
exempel vara akuta oförutsedda behov, översvämning eller liknande. Att 
verksamhetens planering är eftersatt är inte synnerliga skäl 

1.3.3 Upphandlade avtal/ ramavtal 
Upphandlade avtal/ramavtal ligger till grund för de avrop beställaren ska göra. 
De finns tillgängliga i kommunens avtalsdatabas och gäller som längst i fyra år. 
Upphandlade avtal/ramavtal garanterar att de varor som köps in bland annat 
uppfyller kommunens ställda kvalitets-och miljökrav och att leverantörerna är 
skattekontrollerade. 

Fakturerings- och expeditionsavgifter ingår normalt i priset. Dessutom finns 
garanti att upphandlingen skett på ett formellt och riktigt sätt. Eftersom avtalen 
upphandlas på basis av kommunens totala årsvolymer, ger detta bra villkor 
avseende pris, miljö, kvalitet och minskat administrativt arbete. 

1.3.4 Inköp 
Inköp är anskaffning av varor och tjänster via befintliga avtal/ramavtal. Ett 
inköp hos en leverantör som kommunen inte har avtal med blir en 
direktupphandling. 

2 Kommunens verksamheter 

2.1 Övergripande ansvarsfördelning 
Respektive verksamhet ansvarar för att gällande lagstiftning samt kommunens 
riktlinjer och rutiner följs samt att inköp sker från upphandlade avtal/ramavtal 
när sådana finns. 
Respektive förvaltning ansvarar för sina direktupphandlingar av enskilda behov 
inom sitt verksamhetsområde. Direktupphandlingar görs i samråd med 
kommunens inköpssamordnare. 

Respektive verksamhet ansvarar för att samtliga direktupphandlade avtal hålls 
ordnade utifrån gällande rutin. 

2.2 Ansvar för att utse nödvändiga funktioner
Respektive budgetansvarig chef ansvarar för att nödvändig inköpskompetens 
upprätthålls genom att utse behöriga beställare. Kommunens inköpssamordnare 
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ska informeras om detta för att beställare ska få rätt utbildning för sitt uppdrag. 

2.3 Uppdrag och funktioner i förvaltningarna 

2.3.1 Beslutsfattare 
Varje inköp ska godkännas av budgetansvarig chef innan beställning/inköp 
görs. Budgetansvarig chef ska ha gjort en bedömning av hur 
verksamhetskritiskt det är att inte göra inköp av denna vara eller tjänst. Likaså 
ska budgetansvarig chef ha övervägt möjligheten att låna varan från annan 
enhet i verksamheten eller kontrollerat om tjänsten som eftersöks finns 
tillgänglig hos annan enhet i verksamheten/kommunen. 

2.3.1 Behöriga beställare 
Beställare ska ha fått detta i uppdrag av budgetansvarig chef. Beställaren ska ha 
kunskap om kommunens inköpsriktlinje och inköpsrutin. Huvuduppdraget är 
inom respektive verksamhet och beställaruppdraget är en del av det ordinarie 
uppdraget. Beställarens huvudsakliga uppgift är att beställa varor och tjänster 
från ramavtal/avtal enligt fastställda rutiner. 

2.3.2 Sakkunniga 
Sakkunnig utses av budgetansvarig chef inför varje upphandling. Sakkunnigs 
syfte och uppgifter redogörs för på Upphandlingscenters hemsida. 

2.3.3 Inköpare/ Direktupphandlare 
Inköp av varor, tjänster och entreprenader som inte finns på befintliga avtal 
eller ramavtal kan kräva en direktupphandling, om beloppet understiger 
direktupphandlingsgränsvärdet. Om inköpet underskrider 30 000 kronor 
behöver inte förfrågningar för direktupphandling göras. 

Direktupphandlingar över två prisbasbelopp ska göras via Upphandlingscenter. 
Varje förvaltning bör ha minst en person som har behörighet att utföra 
direktupphandlingar upp till två prisbasbelopp. Personen eller personerna kan 
antingen utses för en verksamhet eller för ett större verksamhetsområde, 
beroende på förvaltningens behov och organisation. 
Förvaltningschef tillsammans verksamhetschef utser den eller de personer som 
ska få behörighet att utföra direktupphandlingar. För att få utföra 
direktupphandlingar ska man ha behövlig kompetens. 

2.3.4 Inköpssamordnare 
För hela den kommunala verksamheten ska finnas en inköpssamordnare med 
placering på ekonomienheten. Inköpssamordnaren ansvarar för samordningen 
av förvaltningarnas inköp. Inköpsammordnaren leder det 
kommunövergripande arbetet med att samordna inköpsbehov mellan olika 
förvaltningar och administrerar e-handelssystemet. 
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3 Inköpskort
För anställda med inköpskort gäller fortfarande upphandlade avtal/ramavtal 
och direktupphandlingsregler. Inköpskortet får inte användas hos avtalade 
leverantörer. Kortet är till för mindre frekventa köp för verksamheten. 
Användningen av korten regleras i kommunens regler för användande av 
kontokort/inköpskort. 

4 Privata köp
Det är inte tillåtet att som anställd beställa varor och tjänster för eget bruk i 
kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att köpa varor och tjänster till 
kommunen från privatpersoner. 

Om anställd utfört köp genom privata utlägg så ersätter inte kommunen dessa 
kostnader, med undantag för kostnader som utgör en personalförmån eller ska 
biläggas en reseräkning. 

5 Uppföljning och utvärdering
Inköpssamordnaren ansvarar bland annat för att: 

 Med hjälp av systemstöd regelbundet följa upp att verksamheterna 
handlar rätt varor från rätt avtal. 

 Kontrollera leverantörstrohet/avtalstrohet. 

 Utföra stickprov på inkomna leverantörsfakturor. 

 Årligen utvärdera effekterna av inköpsrutinen och inköpsriktlinjen. 

Budgetansvarig chef ska själv kunna kolla upp sin avtalstrohet med hjälp av 
systemstöd. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-13 KS 2019/434-00 

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

Fullmäktige 

Antagande av säkerhets- och krisberedskapspolicy 
och upphävande av plan för hantering av extraordinär 
händelse eller svår påfrestning 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar säkerhets- och krisberedskapspolicy daterad 13 

december 2019. Säkerhetspolicyn ersätter Säkerhetspolicy för Ludvika 
kommun, som fullmäktige antog den 24 november 2014 § 7. 

2. Fullmäktige upphäver plan för hantering av extraordinär händelse eller 
svår påfrestning, antagen den 27 augusti 2012 § 146. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande säkerhetspolicy antog fullmäktige den 24 november 2014 § 7. 
Denna har kommunstyrelsens förvaltning sett över. Förvaltningen har tagit 
fram ett förslag till ny policy, som även inkluderar kommunens 
krisberedskapsarbete utifrån Lag (2006:544) om kommuner och landstings 
förberedelser inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Kommunens säkerhetsgrupp, där även Ludvika kommunfastigheter 
AB är representerad, har getts möjlighet att komma med synpunkter på policyn. 

De delar som behöver tas politiskt kopplat till krisberedskapsarbetet är 
inkluderat i policyn. De övriga delarna, som styr hur kommunen organiserar 
krisberedskapsarbetet, redogör förvaltningen för i den övergripande rutinen 
Plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska antas av kommunchef 
och ska vid behov kunna revideras snabbt utifrån ändringar i till exempel 
kommunens organisation. Nuvarande plan för hantering av extraordinär 
händelse eller svår påfrestning, som fullmäktige antog den 27 augusti 2012 § 
146, föreslår förvaltningen att fullmäktige upphäver. 

I säkerhets- och krisberedskapspolicyn anges mål för säkerhets- och 
krisberedskapsarbetet i kommunen. Syftet med policyn är att förhindra skador 
på liv, miljö och ekonomi samt störningar som kan påverka tilliten till 
kommunens verksamheter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett antagande av policyn innebär inte utökade kostnader, då arbetet med 
säkerhets- och krisberedskapsfrågor ska rymmas inom befintlig budget. Dock 
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kan brister och sårbarheter som identifieras i en risk- och sårbarhetsanalys 
medföra extra kostnader utanför befintlig budget. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Säkerhets- och krisberedskapspolicy daterad den 13 december 2019. 
2. Plan för hantering av extraordinär händelse eller svår påfrestning, 

antagen den 27 augusti 2012 § 146. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
Styrdokument 
Akten 
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POLICY 1(4) 
Datum Diarienummer 

2019-12-13 KS 2019/434 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Säkerhets- och 
krisberedskapspolicy 

Dokumentnamn 
Säkerhets- och krisberedskapspolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Samtliga nämnder och 
helägda bolag 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Säkerhetschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Lag (2003:778) om skydd mot Olyckor 
Arbetsmiljölagen (AML) 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
Lag (2006:544) om kommuner och landstings förberedelser inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 

Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2024 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2019/434 

Revideringar Vad revideringen avsett 
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1 Inledning
Säkerhet, trygghet och krisberedskap är samlingsbegrepp för kommunens 
arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga kriser, olyckor och 
brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. I detta 
ingår även förberedelser inför höjd beredskap och arbete med civilt försvar. 
Arbetet ska bedrivas så att skador, störningar och förluster som kan drabba 
människor, verksamhet, egendom eller miljö så långt som möjligt förebyggs. 

Säkerhetspolicyn gäller såväl de helägda bolagens som kommunens verksamhet, 
inklusive den som bedrivs i förhyrda lokaler, vilket innebär att det inte finns 
utrymme för lokala styrdokument som avviker från denna. 

2 Syfte
Syftet är att förhindra skador på liv, miljö och ekonomi samt störningar som 
kan påverka tilliten till kommunens verksamheter. 

3 Säkerhets- och trygghetsskapande arbete i 
Ludvika kommun 

Ludvika kommun ska vara en säker och trygg plats att bo och verka i. Alla är vi 
delar av samhället och en kris kan när den inträffar beröra alla i samhället. 
Därför är det viktigt för de kommunala verksamheterna att tidigt arbeta 
förebyggande med riskidentifiering, planering, utbildning, övning, operativt 
arbete och utvärdering, för att bygga ett samhälle som är robust och väl utrustat 
vid en störning i verksamheten och i samhället. 

Medborgaren ska känna trygghet när de vistas i kommunala verksamheter och i 
samhället. 

Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och regleras i 
kommunens riktlinjer för säkerhetsarbete. 

Målen med säkerhetsarbetet är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
säkert, tryggt och robust sätt enligt säkerhetsrelaterade regler och instruktioner. 
Detta för att uppnå en så hög säkerhetsnivå som möjligt. Arbetet ska bidra till 
att hindra skador på människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri-, och rättigheter samt nationell 
suveränitet. 

Målen för säkerhetsarbetet är: 
 Att medarbetare och invånare i Ludvika kommun ska känna sig säkra 

och trygga. 

 Att säkerhetsaspekten beaktas vid all planering, förändring och ny, om 
eller tillbyggnad vad gäller både verksamhets- och samhällsplanering. 

 Att antalet skadehändelser och allvarliga skador minskar. 
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 Att skadekostnaderna minskas genom färre skador och förluster. 

4 Krisberedskap och civilt försvar i Ludvika 
kommun 

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar syftar till att stärka samhällets 
förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, kriser och krig. Ansvaret 
för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer 
som myndigheter, kommuner, regioner och företag. 

Målen med arbetet med krisberedskap och civilt försvar är att så långt som 
möjligt förbereda kommunen och dess verksamheter, i samverkan med andra 
aktörer, att hantera en samhällsstörning som kan leda till eller leder till en 
extraordinär händelse. Målet är också att upprätthålla tilliten till kommunen och 
förmågan att bedriva verksamhet även under pressade och extraordinära 
förhållanden. 

Hantering av samhällsstörningar, händelser med behov av särskild samordning, 
extraordinära händelser med eller utan inkallande av krisledningsnämnd samt 
höjd beredskap regleras i kommunens ”Plan för hantering av extraordinära 
händelser”. 

Målen för arbetet med krisberedskap och civilt försvar är: 
 Att samtliga verksamhetsområden och helägda bolag ska utarbeta 

krishanteringsplaner för sin verksamhet. 

 Att kommunen ska ha en plan för hantering av extraordinära händelser. 

 Att kommunen ska ha en utbildad och övad krisledningsorganisation. 

 Att samtliga verksamheter och helägda bolag ska vara delaktiga i arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 Att brister och sårbarheter som identifierats under arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys ska prioriteras under mandatperioden. 

4.1 Risk- och sårbarhetsanalys 
Med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) avses det arbete som utförs för att 
identifiera, analysera och bedöma risker, sårbarheter, konsekvenser och åtgärder 
för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas vid extraordinär 
händelse och höjd beredskap. 

Kommunchefen är högsta ansvariga tjänstemannen för arbetet med den 
övergripande risk- och sårbarhetsanalysen i kommunen. Säkerhetschefen 
samordnar RSA-arbetet för samtliga verksamhetsområden och helägda bolag 
via kommunens säkerhetsgrupp. Risk- och sårbarhetsanalysen ska uppdateras 
och upprättas minst en gång per mandatperiod. 

Delar av RSA-arbetet genomförs i samverkan tillsammans med de andra 
medlemskommunerna inom räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Dala 
Mitt och Länsstyrelsen Dalarna. 
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RSA-arbetet ska ligga till grund för det förebyggande arbetet med åtgärder, 
planering, utbildningar och övningar i syfte att stärka kommunens förmåga att 
hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser och att minska sårbarheter. 

Den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen delges kommunstyrelsen. 

4.2 Geografiskt områdesansvar
Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att samordna de kris-
hanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. 
Kommunen ska också verka för samordning av informationen till allmänheten 
under en sådan händelse. Länsstyrelsen ska vid en krissituation, i egenskap av 
geografiskt områdesansvarig, vara en sammanhållande funktion mellan lokala 
aktörer och den nationella nivån. 

Områdesansvaret innebär att kommunen under en krissituation ska: 
 Verka för gemensam kunskap om läget. 
 Verka för att information till allmänhet, massmedia och berörda aktörer 

samordnas. 
 Verka för att de lokala aktörernas åtgärder samordnas. 
 Verka för prioritering av resurser och ett effektivt resursutnyttjande. 

För att skapa förutsättningar att utöva områdesansvar ska kommunen verka för 
att ett icke politiskt tillsatt lokalt krishanteringsråd upprättas där lokala aktörer 
som bedriver samhällsviktig verksamhet finns med. Detta för att gemensamt 
kunna arbeta för effektiv samordning och utnyttjande av resurser. 

Kommunen ska kunna ge möjlighet att samverka och stå värd för en lokal 
inriktning- och samordningsfunktion (ISF)1. 

1 När en samhällsstörning hanteras har olika aktörer olika roller utifrån respektive ansvarsområde. De har 
normalt sett inte mandat att bestämma över varandra. Därför behöver samverkan ske över 
organisationsgränserna och det behöver träffas överenskommelser om inriktning och samordning. Detta 
görs på lokal nivå i en gemensam funktion som kommunen som geografiskt områdesansvarig står värd 
för, en lokal ISF. 
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STYRDOKUMENT 
2012-03-30 

Plan för hantering av extraordinär händelse
eller svår påfrestning 
Inledning 
Denna plan är upprättad i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 

Övergripande styrdokument 
Kommunens säkerhetspolicy. 

Syfte 
Planen ska visa de åtgärder som är nödvändiga för att kommunens verk-
samhet ska kunna ledas på ett tillfredställande sätt vid en extraordinär 
händelse eller svår påfrestning. 

Mål 
Trygga människors liv, personliga säkerhet och hälsa samt hindra eller 
begränsa skador på miljö och egendom. 

Definition av extraordinär händelse 
En händelse som avviker från det normala och innebär allvarliga störning-
ar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana stör-
ningar vilka kräver insatser från kommunen. 
Exempel på situationer och händelser: 
- Svåra störningar i den tekniska infrastrukturen, såsom el- och vattenför  
 sörjning samt telekommunikationer. 

- Terrorism 
- Allvarlig smitta 
- Olycka med farligt gods 
- Brand 
- Svåra väderförhållanden 

Övergripande organisation 

Organisation 
Strävan ska vara att kommunens organisation vid en extraordinär händel-
se i största möjliga utsträckning ska vara den som råder vid ett normallä-
ge. Behovet av snabba beslut och utökad samordning kan dock kräva av-
steg från detta. 

Krisledningsnämnd 
Kommunen ska ha en krisledningsnämnd för att leda, samordna och stöd-
ja kommunala verksamheten vid en extraordinär händelse. Ordförande el-
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ler vice ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Krisledningsgruppen 
Krisledningsledningsgruppen är beredande organ för krisledningsnämn-
den och har även det operativa ansvaret. I gruppen ingår kommunchef, in-
formationsansvarig, berörda förvaltningschefer, säkerhetssamordnare 
samt företrädare från räddningstjänsten. Andra berörda personer adjunge-
ras efter behov. 

Befogenhet och delegering 
Krisledningsarbetet kan beskrivas som ett arbete i flera steg: 
Ett första steg kan beskrivas som en ren POSOM-insats som inte behöver 
omfattas av lagen om extraordinära händelser. Nästa steg kan avse hän-
delser som fortfarande hanteras utanför lagen om extraordinära händelser, 
det vill säga hanteras inom kommunens vanliga organisation. 
Kommande steg definieras som extraordinära händelser som hanteras av 
krisledningsnämnden under lagen om extraordinära händelser. Krisled-
ningsnämnden kan dock delegera beslut till ordförande respektive krisled-
ningsnämndens arbetsutskott. 

Kanslistöd 
Personal inom Stöd och styrningsförvaltningens kanslienhet med stöd 
från andra kommunala verksamheter kommer att fungera som kansli för 
såväl nämnden som krisledningsgruppen. 

Ledningsplats 
Krisledningsarbetet sker från lokaler i stadshuset. Stadshuset har utrustats 
för att vara en komplett ledningscentral med IT-stöd samt tillgång till re-
servkraft. 

Övergripande ansvar 

Risk och sårbarhetsanalyser 
Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Kommunens säkerhetsgrupp ska svara för det beslutsun-
derlag som krisledningsnämnden ska kunna hantera vid extraordinära 
händelser. 

Arbetsrutiner 
Kommunchefen är krisledningsgruppens chef. För att få en uthållig orga-
nisation måste varje person i ledningsgruppen och kanslipersonal ha minst 
en ersättare. 

Antaget av kf 2012-08-27, § 146 



 

 

 

 

PLAN 3 (4) 

96

STYRDOKUMENT 
2012-03-30 

För att verkställa det löpande arbetet med krisledningen har kommunche-
fen rätt att inkalla förvaltningschefer och andra verksamhetsansvariga till 
en med hänsyn till händelsen lämpligt sammansatt stabsgrupp. Kommun-
chefen har ansvar för den beredande funktionen för krisledningsarbetet. 
Den beredande funktionens uppgift är att göra en; 
- informationsbedömning/nulägesanalys 
- behovsinventering 
- behovstäckningsanalys 
- en redovisning av inriktning och mål 
- en plan för insatsarbetet 
- ett beslutsunderlag till krisledningsnämnden 
- genomförande av beslutet 
- uppföljning av verkställighet 

Grundprincipen är att den som dagligen hanterar en verksamhet också ska 
ansvara för verksamheten vid en extraordinär händelse eller svår påfrest-
ning. 

Samverkan 
Kommunen kan sannolikt inte ensam ta sig ur en krissituation. Vilka or-
ganisationer som kommunen kommer att samverka med beror på vilken 
händelse som inträffat.  

Utbildning 
Krisledningsnämnden ska varje mandatperiod delta i av kommunen ord-
nad information eller fortbildning. 
Krisledningsgruppen, kanslipersonal samt ledning för förvaltning och bo-
lag ska delta i någon form av övning eller fortbildning. För en god led-
ningssamverkan bör även kommunstyrelsens presidium delta i dessa öv-
ningar. 

Ekonomi 
Kostnader som uppstår vid en extraordinär händelse ska särredovisas för 
att möjligöra en tydlig kostnadsredovisning inför eventuella framtida för-
säkrings- och skadeståndsanspråk 

Information 
Vid extraordinära händelser, som inte är en räddningstjänstinsats, svarar 
krisledningsgruppen för information till länsstyrelsen. 
Extern information är en prioriterad del av ledningsarbetet och regelbund-
na kontakter ska upprättas med media. Vid kontakt med media är det vik-
tigt att så långt som möjligt tillmötesgå deras behov. Det är nödvändigt att 
kontakterna präglas av ärlighet, uppriktighet och öppenhet.  
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Målet för informationen är att enkelt beskriva händelsens bakgrund, ut-
veckling och konsekvenser, varna för fara, informera om vad man kan gö-
ra för att skydda sig.  Informationen ska skapa förutsättningar för att de 
åtgärder som vidtas, ska förstås och tas på allvar. Ambitionen är att alla 
berörda ska nås av upplysningar oavsett språk, bostadsort och funktions-
hinder. 
I kris och katastrofsituationer har informationen en avgörande betydelse. 
Informationen ska vara snabb och korrekt, enkel och lättillgänglig och 
upprepas ofta. Det är viktigt att informationen är entydig och samordnad. 
Rätt information kan rädda liv, begränsa skador och förhindra ryktes-
spridning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-09 KS 2019/435 

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av riktlinjer för säkerhetsarbete 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för säkerhetsarbete, daterade 26 november 
2019. Riktlinjerna ersätter de tidigare fastställda riktlinjerna från den 24 
november 2014 § 7. 

Sammanfattning 
Nuvarande riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun antogs av 
fullmäktige den 24 november 2014 § 7. Sedan dess har kommunen fått ett 
utökat ansvar för säkerhetsfrågor kopplat till det civila försvaret och 
säkerhetsskyddsarbetet. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram 
förslag till nya riktlinjer för säkerhetsarbetet, som förvaltningen föreslår ersätter 
de gamla riktlinjerna. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 24 november 2014 § 7 riktlinjer för säkerhetsarbete i 
Ludvika kommun. Sedan dess har mycket hänt på säkerhetsfronten och 
kommunerna har fått nya uppgifter kopplat till civilt försvar och 
säkerhetsskyddsarbete. Kommunstyrelsens förvaltning har därför utarbetat 
förslag till nya riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete som förvaltningen 
föreslår ska ersätta de nuvarande riktlinjerna från år 2014. Kommunens 
säkerhetsgrupp, där det även ingår en representant från Ludvika 
kommunfastigheter AB, har getts möjlighet att komma med synpunkter på 
riktlinjerna. 

Riktlinjerna i korthet 
Riktlinjerna finns i sin helhet bifogade denna tjänsteskrivelse, se bilaga 1 
”Riktlinjer för säkerhetsarbete daterade 26 november 2019”. Riktlinjerna är en 
del av det systematiska säkerhetsarbetet och utgör miniminivå för 
säkerhetsarbetet. Riktlinjerna gäller alla kommunala verksamheter, även 
bolagens verksamheter och för verksamheter som bedrivs i hyrda lokaler. 

I riktlinjerna definierar kommunen olika begrepp kopplade till säkerhetsarbetet. 
Riktlinjerna klargör ansvarsfrågan och hur det systematiska säkerhetsarbetet ska 
genomföras. Arbetet inkluderar bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, 
säkerhetsskyddsanalyser, utbildning och rådgivning samt incident- och 
skaderapportering. Vidare beskrivs de olika rollerna som behövs för det 
systematiska säkerhetsarbetet i riktlinjerna. 

mailto:Mikaela.nordling@ludvika.se


 
 

 

 

  
 

 
 

 

Datum Diarienummer Sida 

99

Ludvika kommun 2019-12-09 KS 2019/435 2(2) 

Kapitel 6 anger kommunens ansvar kopplat till det civila försvaret samt 
behovet av att ha krigsplacerad personal. I kapitlet hanteras även frågan om 
sekretess, då det är viktigt att känslig information inte kommer i felaktiga 
händer. 

Slutligen framgår det av riktlinjerna att det är kommunstyrelsens förvaltning 
som samordnar utbildningar för de olika rollerna och att kommunstyrelsen 
årligen ska få en återrapport över det övergripande säkerhetsarbetet i 
kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för 
säkerhetsarbete daterade den 26 november 2019. Riktlinjerna ersätter Riktlinjer 
för säkerhetsarbete i Ludvika kommun, antagna av fullmäktige den 24 
november 2014 § 7. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utgångspunkten är att ett antagande av riktlinjerna inte medföra extra 
kostnader, då medel för att arbeta med det systematiska säkerhetsarbetet ska 
ingå i ordinarie budget. Dock kan brister och sårbarheter som identifieras i det 
systematiska säkerhetsarbetet medföra extra kostnader utanför befintlig budget. 

Kommunen får årligen statliga bidrag för arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar. Vad dessa medel får användas till specificeras i skrivelse från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kan ändras under 
mandatperioden. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Riktlinjer för säkerhetsarbete, daterade den 26 november 2019. 
2. Riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun, antagna den 24 

november 2014 § 7. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
Styrdokument 
Akten 
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1 Inledning
Ludvika kommun arbetar med att skydda medborgare, verksamheter och 
anställda mot påverkan, olyckor, kriser och allvarliga störningar. Därför 
behöver alla verksamheter arbeta aktivt med ett systematiskt säkerhetsarbete. 
Säkerhetsarbetet ska genomsyra verksamheten och all personal från de 
kommunala nämnderna, styrelserna och till enskilda medarbetare. Dessa ska 
känna ansvar och trygghet i kommunens verksamhet. 

Genom ett väl avvägt och systematiskt säkerhetsarbete minskas risken för 
allvarliga störningar i verksamheten och negativa ekonomiska konsekvenser till 
följd av olyckor och incidenter. Ett väl fungerande säkerhetsarbete ökar också 
kommunens robusthet, medborgarnas och medarbetarnas trygghet och 
förtroende för kommunen. 

Riktlinjen utgör en miniminivå över säkerhetsarbetet i Ludvika kommun och 
gäller för all kommunal verksamhet, inklusive den som bedrivs i förhyrda 
lokaler. Det innebär att det inte finns utrymme för lokala regler som avviker 
från denna. Verksamheterna kan göra förstärkande åtgärder utöver vad som 
sägs i dessa riktlinjer. 

2 Mål 
Målet är att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt säkerhetsrelaterade regler 
och instruktioner för att uppnå en så hög säkerhet som möjligt. Detta för att 
hindra skador på liv, egendom, miljö och ekonomi samt störningar som kan 
påverka tilliten till kommunens verksamheter. Målen finns angivna i 
kommunens säkerhets- och krisberedskapspolicy. 

2.1 Säkerhetsarbete 
Säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som syftar till att 
skydda en verksamhet, egendom, miljö eller person från störningar, risker och 
hot. 

2.2 Säkerhetsskyddsarbete
Det arbete som krävs för att skydda säkerhetskänslig verksamhet och 
säkerhetsklassificerade uppgifter med hänsyn till Sveriges säkerhet. 

2.2.1 Säkerhetsskyddsanalys 
Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utföra 
säkerhetsskyddsanalys för att identifiera det som är skyddsvärt, vad det ska 
skyddas mot och hur det ska skyddas. 

2.2.2 Säkerhetsskyddsplan 
Den plan med säkerhetsskyddsåtgärder som skapas utifrån 
säkerhetsskyddsanalysen. 
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2.3 Risk och sårbarhetsarbete 
Det arbete som krävs för att identifiera risker, sårbarheter och eventuella 
åtgärder för att skydda och säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan 
bedrivas vid extraordinär händelse och höjd beredskap. 

2.3.1 Risk- och sårbarhetsanalys 
Risk- och sårbarhetsanalys är arbete med att inventera, identifiera och bedöma 
de risker och sårbarheter som finns i verksamheten utifrån olika tänkbara 
scenarion. 

2.4 Hot 

2.4.1 Antagonistiska hot 
En antagonist är en aktör med förmåga och avsikt att skada det som är 
skyddsvärt med hänsyn till Sveriges säkerhet. Exempel på antagonistiska hot är 
främmande makts underrättelseverksamhet, terrorism, kriminalitet, 
påverkansoperationer och sabotage. Denna typ av hot har ökat i takt med det 
ändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Dessa identifieras, analyseras och 
bedöms i säkerhetsskyddsanalysen. 

2.4.2 Icke antagonistiska hot 
Hot i denna kategori innehåller exempelvis naturliga fenomen, tekniska fel och 
icke uppsåtliga mänskliga gärningar som slarv eller olyckor. 

Dessa identifieras, analyseras och bedöms i risk- och sårbarhetsanalysen och i 
det systematiska säkerhetsarbetet. 

2.4.3 Hot om våld 
Kommunens åtgärder vid våld och hot om våld specificeras i styrdokumentet 
”Riktlinjer vid hot och våld mot anställda” och ”Riktlinjer vid hot och våld mot 
förtroendevalda”. 

2.5 Brandskyddsarbete
Det arbete som bedrivs systematiskt för att skydda människors liv, egendom 
och miljö från skador till följd av brand. Det innebär också att vidta de 
förebyggande åtgärder som krävs för att verksamheten ska uppnå ett skäligt 
brandskydd. 

2.6 Informationssäkerhet 
Säkerhetsarbete som syftar till att skydda kommunens information inom tre 
områden: konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

3 Ansvar 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att säkerhetsarbetet bedrivs på ett 
effektivt sätt och svarar för att utifrån antagen säkerhetspolicy fastställa 
kommunövergripande styrdokument. 

Respektive nämnd eller styrelse är ansvarig för säkerheten inom sitt område och 
för att fastställa verksamhetsspecifika förstärkande styrdokument. Inom 
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respektive förvaltning och bolag är det förvaltningschef eller motsvarande VD 
som är ansvarig för att verksamheten har ett högt säkerhetsmedvetande samt att 
styrdokumenten inom säkerhet följs. Vid behov ska förstärkande och exakta 
instruktioner utarbetas. 

Alla anställda ska arbeta aktivt för ökad säkerhet och trygghet samt påtala 
brister till närmsta chef. 

Säkerhetsansvaret följer arbetsmiljöansvaret. En chefsbefattning innebär därför 
att man som chef är ansvarig för att sina medarbetare är informerade om 
gällande styrdokument samt att dessa följs. 

3.1 Säkerhetsgruppen
Säkerhetsgruppens uppgift är att samordna och utveckla säkerhetsarbetet. 
Kommunens säkerhetschef är ordförande. I säkerhetsgruppen ska alla 
förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden representeras. 
Andra organisationer och specifika funktioner kan adjungeras till gruppen. Det 
är förvaltningschef, förbundschef alternativt VD som utser representant till 
säkerhetsgruppen i samråd med kommunens säkerhetschef. 

4 Arbetssätt 
Riktlinjen beskriver hur säkerhetsarbetet i stort ska organiseras och utföras i 
kommunens förvaltningar och bolag. Utöver riktlinjen finns mer detaljerade 
instruktioner och handledningar publicerade på intranätet. Dessa instruktioner 
ska ses som en miniminivå, det är alltså inte tillåtet att utarbeta lokala 
styrdokument eller riktlinjer som motsäger denna riktlinje och publiceringar på 
intranätet. I de fall tveksamheter uppstår ska det alternativ som 
säkerhetsmässigt ger bäst effekt användas. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och omfatta åtminstone: 

– Risk- och sårbarhetsanalyser 

– Riskidentifiering och riskbedömningar inom respektive 
säkerhetsområde 

– Säkerhetsskyddsanalyser 

– Skadeförebyggande åtgärder 

– Incident- och skaderapportering 

– Utbildning och rådgivning 

– Samverkan med myndigheter och andra aktörer inom säkerhetsområdet 

4.1 Roller 
I kommunens systematiska säkerhetsarbete finns ett antal roller specificerade. 
Dessa utgör grunden i säkerhetsarbetet och vilka som innehar dessa roller ska 
vara tydligt kommunicerade med medarbetarna. 
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4.1.1 Säkerhetschef 
Kommunens säkerhetschef är placerad nära kommunens högsta ledning. 
Säkerhetschefen ansvarar för att stödja övriga roller i säkerhetsarbetet och på en 
kommunövergripande nivå utarbeta riktlinjer för områden inom 
säkerhetsarbetet. 

4.1.2 Säkerhetsskyddschef 
Säkerhetsskyddschefens ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt 
kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i 
säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av 
säkerhetsskyddslagen. 

4.1.3 Områdesansvarig 
Områdesansvarig är den som är chef över ett verksamhetsområde, exempelvis 
flera chefer inom ett och samma verksamhetsområde. Förvaltningschefen är 
områdesansvarig för sin förvaltning. Som områdesansvarig följer ett strikt 
ansvar för säkerheten inom det egna verksamhetsområdet. 

4.1.4 Objektsansvarig 
Objektsansvarig är den som är chef och ansvarar för ett visst arbetsställe 
exempelvis ett serviceboende eller en förskola/skola. Som enhetschef är du 
objektsansvarig och därmed ansvarig för säkerheten och det systematiska 
säkerhetsarbetet på din enhet. 

4.1.5 Säkerhetsombud 
Varje arbetsplats ska ha ett säkerhetsombud som är utsedd av objektsansvarig. 
Säkerhetsombudet är den operativa länken i säkerhetsarbetet och ska bidra till 
att skapa en säkerhetskultur inom arbetsplatsen. Säkerhetsombudet är stöd till 
den objektsansvarige i det systematiska säkerhetsarbetet. Säkerhetsombudet ska 
ges den tid som behövs för att utföra uppgifterna i det systematiska 
säkerhetsarbetet. 

4.1.6 Samordnare för säkerhetsarbetet 
Varje förvaltning och bolag ska utse en samordnare för säkerhetsarbetet som 
ansvarar för att samordna säkerhetsarbetet i förvaltningen/bolaget. 
Samordnaren är stöd till de områdes- och objektsansvariga. Samordnaren ska 
ges den tid och de resurser som krävs för att samordna säkerhetsarbetet. 

4.2 Systematik
Säkerhetsarbetet ska drivas systematiskt och med regelbundenhet. Arbetet ska 
präglas av en avvägning mellan risktagande och säkerhetsåtgärder. 
Säkerhetsarbetet ska bedrivas enligt lagar, föreskrifter, regler och instruktioner. 
Säkerhetsarbetet ska bedrivas gränsöverskridande med andra berörda 
organisationer. 

4.3 Ny-, om- och tillbyggnad
Vid ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler ska verksamhetsutövaren i samråd med 
fastighetsägaren göra en riskanalys över vilka risker och säkerhetsfrågor som 
blir aktuella. Analysen ska även omfatta tiden efter projektets genomförande. 
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Vid teckning av externa avtal samt vid all upphandling ska säkerhetsaspekten 
och behov av säkerhetsskyddad upphandling beaktas. Vid nybyggnad eller 
arbeten som väsentligt förändrar en byggnads användningsområde eller fysisk 
utformning ska samråd ske med säkerhetsfunktionen. Detta för att säkerställa 
att kommunens robusthet stärks och att byggnaden så långt som möjligt 
anpassas för att kunna användas som resurs av totalförsvaret vid höjd 
beredskap. 

4.4 Upphandling
Vid varje upphandling ska säkerhetsaspekten och krisberedskapsaspekten 
beaktas innan avtal skrivs. Det innebär att så långt som möjligt säkerställa att 
leverantörer av tjänster eller material för samhällsviktig verksamhet kan leverera 
varor även under svåra förhållanden, samhällsstörningar eller höjd beredskap. 
Den som upphandlar varor och tjänster ska också beakta behovet av 
säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. 

5 Civilt försvar/risk- och sårbarhetsarbete
Alla verksamheter är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbete för att öka sin 
egen robusthet och möjligheterna att; 

– värna civilbefolkningen, 

– säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 

– bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i 
vår omvärld.1 

För att uppfylla dessa mål krävs att varje verksamhet analyserar brister och 
sårbarheter, planerar för uthållighet, övar att bedriva verksamhet under 
ansträngda förhållanden och åtgärdar de brister som upptäcks i det systematiska 
säkerhetsarbetets olika delar. 

5.1 Krigsplacering
Varje verksamhet ska bedöma vilken personal som är nödvändig för att bedriva 
verksamhet så att kommunen kan uppfylla de i kapitel 6 Civilt försvar/Risk-
och sårbarhetsarbete angivna punkterna. För att göra detta måste varje 
förvaltning/bolag regelbundet: 

– Analysera vilken mängd personal som är minsta möjliga bemanning 
för att bedriva verksamheten på kort och lång sikt. 

– Identifiera nyckelpersoner, specialistkompetenser och andra roller som 
är kritiska för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

– Krigsplacera ovan identifierade personer. 

1 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
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Vid varje nyanställning ska närmaste chef bedöma om den anställde ska 
krigsplaceras. 

5.2 Sekretess 
Arbete med civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalyser och annat arbete som 
berör kommunens förmåga att stå emot olika typer av hot, kan innebära 
uppgifter som är säkerhetskänsliga och därför kräver ett särskilt skydd. Behovet 
av säkerhetsskyddsåtgärder och sekretessbedömningar ska därför beaktas i allt 
arbete med dessa områden. Vissa funktioner inom säkerhetsarbetet är placerade 
i säkerhetsklass med hänsyn till Sveriges säkerhet. Ta alltid kontakt med 
kommunens säkerhetsskyddschef vid osäkerhet om hur uppgifter ska 
behandlas, om du kontaktas med syfte att lämna ut säkerhetskänsliga uppgifter 
eller misstänker att säkerhetskänsliga uppgifter har röjts. 

6 Utbildning
Utbildning och information inom säkerhetsområdet ska ske fortlöpande och 
vid all nyanställning. 

Kommunstyrelsens förvaltning samordnar utbildning för de olika rollerna i 
säkerhetsarbetet. Uppdraget som områdes- objektsansvariga, 
säkerhetssamordnare och säkerhetsombud kräver kunskap som erhålls på dessa 
utbildningar. Den person som innehar någon av dessa roller ska delta i 
utbildning och hålla sig uppdaterad inom området. 

Säkerhetsfunktionen erbjuder rådgivning i säkerhetsarbetet och kan vid behov 
utbilda eller besöka enskilda enheter. 

7 Uppföljning
Planer som utarbetas utifrån riktlinjerna ska regelbundet revideras. 

Det övergripande säkerhetsarbetet ska via säkerhetsgruppen en gång per år 
rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun 
Riktlinjerna ska utifrån kommunens säkerhetspolicy ange inriktning och 
ramar för det systematiska säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar 
och bolag. 

Övergripande styrdokument 
Säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014. 

Mål 
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt säkerhetsrelaterade regler och 
instruktioner för att uppnå en så hög säkerhet som möjligt för att hindra 
skador på liv, miljö och ekonomi samt störningar som kan påverka tilliten 
till kommunens verksamheter. 
Säkerställa hög kvalitet på krisberedskap för att hantera extraordinära 
händelser. 
Säkerhetsarbetets mål: 
- Säkerställa hög service- och driftsäkerhet. 
- Skapa trygghet för alla som vistas i kommunen. 
- Skapa trygghet för anställda i sin arbetsutövning. 
- Säkerheten beaktas vid all planering. 
- Minska antalet skadehändelser och tillbud. 
- Minska kostnader för skador. 
- Verka för att behålla certifiering för Säker och trygg kommun. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att säkerhetsarbetet bedrivs på ett 
effektivt sätt och svarar för att, utifrån antagen säkerhetspolicy, fastställa 
kommunövergripande styrdokument. 
Säkerhetsgruppens uppgift är att samordna och utveckla säkerhetsarbetet. 
Kommunens säkerhetsamordnare är ordförande. I säkerhetsgruppen är 
förvaltningarna, de kommunala bolagen och kommunalförbundet Väster-
bergslagens utbildningscentrum representerade. Andra organisationer el-
ler deltagare kan adjungeras till gruppen. 
Respektive nämnd eller styrelse är ansvarig för säkerheten inom sitt om-
råde och för att fastställa verksamhetsspecifika kompletterande styrdoku-
ment. Inom respektive förvaltning är förvaltningschef eller motsvarande 
ansvarig för att verksamheten har ett högt säkerhetsmedvetande samt att 
styrdokument inom säkerhet följs. Vid behov ska exakta instruktioner ut-
arbetas. 

Antaget av KF 2014-11-24, § 7 
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STYRDOKUMENT 
2014-08-22 

Alla anställda ska arbeta aktivt för ökad säkerhet och trygghet samt påtala 
brister till ansvarig. 
En chefsbefattning innebär utökat säkerhetsansvar och ansvar för att per-
sonalen är informerad om styrdokument samt att dessa följs. 

Arbetssätt 
Säkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och omfatta: Risk och sårbar-
hetsanalyser, skadeförebyggande åtgärder, incident- och skaderapporte-
ring, utbildning och rådgivning samt samverkan med kommunens försäk-
ringsmäklare och försäkringsgivare. 
Säkerhetsgruppen ska också ta fram underlag för beslut om den plan för 
krisledningsnämnden som kommunen ska fastställa under varje mandat-
period. Säkerhetsgruppen ska svara för den kommunövergripande konkre-
tiseringen av dessa riktlinjer. Säkerhetssamordnaren svarar för att gruppen 
lämnar en verksamhetsredogörelse till årsredovisningen. 
Arbetet ska präglas av en avvägning mellan risktagande och säkerhetsåt-
gärder. Säkerhetsarbetet ska bedrivas i enlighet med lagar, förskrifter, 
regler och instruktioner. Säkerhetsarbetet ska bedrivas gränsöverskridan-
dande med andra berörda organisationer. 
Risk och sårbarhetsarbete ska även bedrivas för kommunal verksamhet 
som bedrivs i externt hyrda lokaler. 
Vid ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler ska brukaren i samråd med fas-
tighetsägaren göra en riskanalys och vid alla externa avtal som tecknas 
samt vid all upphandling ska säkerhetsaspekten beaktas. 
Kommunens säkerhetspolicy ska tillsammans med riktlinjerna utgöra un-
derlag vid upphandling av försäkringsgivare. En stor kostnad vid skada är 
den stilleståndskostnad som uppkommer efter det akuta skedet och de ex-
tra åtgärder som behöver vidtas. Genom god planering kan dessa kostna-
der minimeras. 

Information 
Utbildning och information inom säkerhetsområdet ska ske fortlöpande 
och vid all nyanställning. 

Uppföljning 
Dessa riktlinjer ska revideras en gång per mandatperiod. 
Planer som utarbetats utifrån riktlinjerna ska regelbundet revideras. 
Det övergripande säkerhetsarbetet ska via säkerhetsgruppen en gång per 
år rapporteras till kommunstyrelsen. 

Antaget av KF 2014-11-24, § 7 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-02 KS 2019/433 

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

Fullmäktige 

Antagande av brandskyddspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige antar brandskyddspolicy daterad den 26 november 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har en skyldighet att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete 
för den egna verksamheten oavsett om den bedrivs i egna eller hyrda lokaler. 
Därför har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till 
brandskyddspolicy, som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. 
Kommunens säkerhetsgrupp, där även Ludvika kommunfastigheter AB har en 
representant, har getts möjlighet komma med synpunkter på policyn. 

Brandskyddspolicyn behövs för att visa på vikten av det systematiska 
brandskyddet och för att säkerställa att det inom den kommunala verksamheten 
inte finns utrymme för lokala styrdokument som avviker från policyn. Policyn 
utgör lägsta standard för det brandskyddsförebyggande arbetet. Syftet med 
brandskyddspolicyn är att förhindra och begränsa skador på liv, egendom, miljö 
och ekonomi samt störningar till följd av brand som kan begränsa tilliten till 
kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar förslag till 
brandskyddspolicy daterad den 26 november 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av policyn medför inga direkta kostnadsökningar. Redan idag har 
kommunen ett ansvar för det brandskyddsförebyggande arbetet. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
Brandskyddspolicy daterad den 26 november 2019. 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Räddningstjänst Dala Mitt
Säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
Styrdokument
Akten 
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BRANDSKYDDSPOLICY 1(3) 
Datum Diarienummer 

2019-11-26 KS 2019/433 

Kanslienheten 

Brandskyddspolicy 

Dokumentnamn 
Brandskyddspolicy 

Dokumenttyp 
Policy 

Omfattning 
Samtliga nämnder och 
helägda bolag 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Säkerhetschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Lagen och förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
Allmänna råd (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Beslutad 
[Skriv datum här] 

Bör revideras senast 
2022 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2019/433 

Revideringar Vad revideringen avsett 

[Skriv datum och §] [Skriv text här] 
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1 Inledning
Brandskyddsarbete är det arbete som bedrivs för att förhindra skador på liv, 
miljö och egendom till följd av brand, samt det arbete som görs för att 
förebygga att brand uppstår. 

Arbetet ska bedrivas så att skador, störningar och förluster som kan drabba 
människor, verksamhet, miljö och egendom så långt som möjligt förebyggs. 

Brandskyddspolicyn gäller för de helägda bolagen och all kommunal 
verksamhet, inklusive den verksamhet som bedrivs i förhyrda lokaler, vilket 
innebär att det inte finns utrymme för lokala styrdokument som avviker från 
denna policy. 

2 Syfte
Syftet med brandskyddspolicyn är att förhindra och begränsa skador på liv, 
egendom, miljö och ekonomi samt störningar till följd av brand som kan 
begränsa tilliten till kommunens verksamheter. 

3 Brandskyddsarbete i Ludvika kommun
Ludvika kommun ska vara en säker och trygg plats att bo och verka i. Bränder i 
byggnader, verksamheter eller bostäder kan ge katastrofala konsekvenser inte 
bara för enskilda individer, utan även för verksamheter och anhöriga till 
drabbade. Därför är det viktigt att kommunala verksamheter systematiskt 
arbetar förebyggande med riskidentifiering, planering, utbildning, övning, 
brandskyddskontroller och utvärdering. Detta för att bygga en verksamhet där 
risken för uppkomst av brand är liten, samt förmågan att hantera en 
uppkommen brand är hög. Kommunen ska uppnå detta genom att: 

– Säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig brandskyddsnivå inom de 
byggnader där kommunal verksamhet bedrivs. 

– Säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig kunskapsnivå hos samtlig 
personal samt trygghet och handlingsförmåga vid frågor och händelser 
som rör brand- och utrymningssäkerhet. 

– Bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som ska skapa en säker, 
trygg och uthållig verksamhet med så få störningar som möjligt. 

– Göra kommunens styrdokument för brandskyddsarbetet kända för 
samtliga chefer och medarbetare, så de förstår sin roll och sitt ansvar i 
brandskyddsarbetet samt är väl förtrogna med planer och rutiner inom 
det egna området. 

– Genom kommunens informationsarbete stödja insatser för att uppnå
bättre brandskydd för medarbetare och medborgare. 

Brandskyddspolicy 
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– Brandskyddsfrågorna ska vara en naturlig och integrerad del i det 
dagliga arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 

Brandskyddspolicy 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/551 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Antagande av samverkansavtal Vård- och 
omsorgscollage Dalarna och finansiering av 
densamma 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för vård- och 
omsorgscollage i Dalarna samt finansiering av densamma. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har haft ett samverkansavtal för Vård- och omsorgscollage 
tillsammans med andra dalakommuner, dåvarande Landstinget Dalarna och 
Region Dalarna sedan 1 januari 2017. Samverkansavtalet innebär att 
arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att säkerställa och 
utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och 
omsorg. Dåvarande landstinget ansvarade för en processledare på 50 %. 
Nuvarande avtal löpte ut den 30 juni 2019. 

Samarbetet bygger på en regional och sex lokala verksamhetsplaner. Samarbetet 
inom vård- och omsorgscollage har resulterat i många aktiviteter som utvecklats 
länets kompetensförsörjningsarbete och bidragit till att stärka och utveckla 
kvaliteten i utbildningen till vård och omsorg. 

Nuvarande Region Dalarna framhåller att styrgruppen för vård- och 
omsorgscollage bedömer att processledartjänsten på sikt bör utökas till en 
heltidstjänst, men att det inför kommande avtalsperiod i första hand är viktigast 
att säkra finansieringen för befintlig verksamhet. 

Region Dalarna har på sitt sammanträde 5 december 2018 § 126 beslutat att 
rekommendera Dalarnas kommuner, och kommande Redion Dalarna att förnya 
samverkansavtalet om vård och omsorgscollage Dalarna för att säkerställa och 
utveckla det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv inom vård-
och omsorg. Samtidigt beslutade Region Dalarna att rekommendera en höjning 
av medlemsavgiften från 1,48 kr till 2,00 kr per invånare. Finansieringen och 
samarbetsavtalet föreslås gälla från och med den 1 juli 2019 till och med 31 
december 2021. 

I det föreliggande förslaget till samverkansavtal och medfinansiering 
framkommer följande fördelning av kostnader: 

Folkmängden den 30 juni 2019 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Kommun Folkmängd Andel Kostnad/år 
Avesta 23319 8,10% 33322 
Borlänge 52470 18,22% 74976 
Falun 59190 20,56% 84579 
Gagnef 10291 3,58% 14705 
Hedemora 15541 5,40% 22207 
Leksand 15781 5,48% 22550 
Ludvika 26974 9,37% 38544 
Malung-Sälen 10072 3,50% 14392 
Mora 20461 7,11% 29238 
Orsa 6919 2,40% 9887 
Rättvik 10944 3,80% 15638 
Smedjebacken 10934 3,80% 15624 
Säter 11116 3,86% 15884 
Vansbro 6794 2,36% 9708 
Älvdalen 7068 2,46% 10100 
Dalarna 287874 100% 411354 

Det tidigare ärendet om samverkansavtal från som började gälla 1 januari 2017 
hanterade VBU (KS 2016/425). Så några tidigare beslut från kommunstyrelsen 
eller fullmäktige finns inte. 

Det är kommunstyrelsens förvaltnings bedömning att ärendet ska beslutas i 
fullmäktige då Ludvika kommun i detta avseende är beställare och VBU är 
utförare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fördelningen av de ekonomiska konsekvenserna ska utredas vidare, men 
Ludvika kommun godkänner höjningen från 1,48 kr till 2,00 kr per invånare. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
Förslag på samverkansavtal (datering saknas) 

Beslut skickas till 
VBU 
Smedjebackens kommun
Region Dalarna 
K-råd 
Ekonomienheten 
Akten 
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Samverkansavtal 
Regionalt Vård och Omsorgscollege Dalarna 

§ 1 PARTER 

Detta avtal har upprättats mellan parterna: 
Avesta kommun 
Borlänge Kommun 
Falu kommun 
Gagnefs kommun 
Hedemora kommun 
Leksands kommun 
Ludvika kommun 

§ 2 BAKGRUND 

Mora kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Region Dalarna 
Smedjebackens Kommun 
Säters kommun 
Älvdalens kommun 

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet 
inom vård och omsorg. 

Inom VO-college Dalarna samverkar 13 kommuner, Region Dalarna samt fackliga organisationer 
och Arbetsförmedlingen med de utbildningsanordnarna som bedriver Vård och 
omsorgsutbildningar i länet på gymnasial nivå. 

Denna samverkansform är ett led i att effektivt kunna arbeta för att säkerhetsställa 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Bidra till en ökad attraktivitet till utbildning 
och arbetsmarknaden. 

§ 3 SYFTE 

Denna samverkan syftar till att säkerhetsställa att arbetslivet har och kan rekrytera kompetent 
personal, samt kunna erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar. 

§ 4 MÅLSÄTTNING 

Samverkans målsättning är att: 
 Parterna samverkar kring utbildningskvalitén för att möta upp de krav som ställs på 

arbetsmarknaden. 
 Samtliga arbetsgivare har kvalificerade handledare på sina arbetsplatser för att 

kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet för elever under utbildning. 
 Parterna samverkar kring attraktion till utbildning och yrket. 

§ 5 REGIONAL SAMVERKAN & ÅTAGANDE 



  

 

  
   

  

 
  

 
 

Avtalsparterna är överens om att delta i regional styrgrupp och det utvecklingsarbete som 
behövs för att nå VO-college Dalarnas målsättning. Den regionala styrgruppen har det 
övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av samverkansarbetet som sker både regionalt och 
lokalt. 

Samtliga parter åtar sig att bidra och engagera sig i det kvalitets- och utvecklingsarbete som 
krävs inom VO-colleges ramar. 

§ 6 AVTALSTID 

Avtalet avser samverkan för perioden 2019-01-01 till 2021-12-31. 

§ 7 HANTERING AV ANSLUTANDE AKTÖRER 

Arbetsgivare som ansluter sig till befintligt VO-College efter att avtalet trätt i kraft tecknar 
acceptansavtal om att arbeta enligt gällande samverkans- och handledaravtal och de nationella 
riktlinjerna. 

Inom samverkan används enbart certifierade utbildare. Nya utbildare som inte omfattas av 
detta avtal ska ansöka om certifiering samt skriva acceptansavtal om att arbeta enligt gällande 
samverkans- och handledaravtal och de nationella riktlinjerna. 

§ 8 TVIST OCH ÄNDRINGAR I AVTALET 

Eventuella tvister löses i samförstånd internt inom regionalt VO- college. Ändringar och tillägg i 
avtalet utförs genom en skriftlig handling som undertecknas av berörda parter. 

§ 9 EKONOMI 

Avtalsparterna åtar sig ett ekonomiskt ansvar enligt de besluts som fattas. Det ekonomiska 
ansvaret avser kostnader för den årliga avgiften för samtliga medlemsorganisationer och 
regleras i ett särskilt finansieringsavtal. Region Dalarna bär arbetsgivaransvaret för den 
regionala samordnaren samt står för kostnaden för kontor, dator och telefoni. 

§ 10 KVALITETSSÄKRING & UPPFÖLJNING 

Samverkan följs upp genom kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån de uppsatta 
kvalitetskriterierna för VO- college, samt de uppsatta målen för det regionala VO-college 

117

Dalarna. 

§ 11 TJÄNSTEOMFATTNING SAMORDNARE 
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Tidigare tjänstgöringsgrad har uppgått till 50% i medfinansiering av kommunerna. Behovet av 
en utökad tjänstgöringsgrad har diskuterats och därför har Region Dalarna sökt statliga medel 
för en utökning av resterande 50% till en heltidstjänst. 

Avesta kommun 

Datum 

Borlänge Kommun 

Datum 

Lars Isacsson, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Boman, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Falu kommun 

Datum 

Gagnefs kommun 

Datum 

Joakim Storck, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Fredrik Jarl, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Hedemora kommun 

Datum 

Leksands kommun 

Datum 

Stefan Norberg, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ulrika Liljeberg, 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ludvika kommun 

Datum 

Leif Pettersson, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Mora kommun 

Datum 

Anna Hed, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Rättviks kommun 

Datum 

Anette Riesbeck, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Smedjebackens kommun 

Datum 

Fredrik Rönning, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Älvdalens kommun 

Datum 

Kjell Tenn, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Orsa kommun 

Datum 

Mikael Thalin, 
Kommunstyrelsens ordförande 

Region Dalarna 

Datum 

Ulf Berg, 
Regionstyrelsens ordförande 

Säters kommun 

Datum 

Mats Nilsson, 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-12 KS 2019/580 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Antagande av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktiga antar förslag till reviderat samarbetsavtal för hjälpmedelsnämnden 
daterat 11 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet regleras med ett samarbetsavtal och ett 
reglemente. Båda dokumenten ska av respektive medverkande kommun och 
region antas av fullmäktige. Nuvarande samarbetsavtal är från 2013, och ett 
reviderat förslag till samverkansavtal antogs på hjälpmedelsnämnden den 26 
september 2019 § 40. 

Förslaget har reviderats avseende att det numera är Region Dalarna som är 
värdkommun, samt att det i §§ 6-7 har följande ändrats. 

Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1.200 tkr 2013 med 1.600 tkr 
för 2019. 

Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg 

”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och 
sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande 
journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en 
avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot avtal för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Ludvika kommun ser däremot att när förslaget till avtal godkänts av samtliga parter 
att Region Dalarna expedierar det antagna avtalet och meddelar från och med när 
det gäller, samt att det ska ersätta det tidigare avtalet. Kommunen kommer inte att 
byta ut det ingångna avtalet under kommunens författningssamling förrän Region 
Dalarna meddelar att förslaget antagits av samtliga medverkande kommuner och 
regionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut föranleder inte några ekonomiska 
konsekvenser. 

mailto:jessica.hedlund@ludvika.se
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Ludvika kommun 2019-12-12 KS 2019/580 2(2) 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
Förslag till Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna daterat 11 september 2019 

Beslut skickas till 
Ludvika kommuns ledamot i nämnden 
Hjälpmedelsnämnden
Styrdokument 
Akten 
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Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och 
Älvdalen samt Region Dalarna har kommit överens om att från och med 2014-01-01 
inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka 
kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels kommunernas och dels 
Region Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL). 

Region Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Dalarnas 
organisation. Region Dalarna är juridisk person för denna nämnd. 

§ 1 Syfte 

Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedels-
nämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service 
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller regionen som är huvudman i 
det enskilda fallet. Samverkan kring hjälpmedelsfrågorna ska bidra till en rationell och 
kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att: 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov 

 Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 

 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 

 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

§ 2 Uppdrag 

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av 
kommunernas och regionens ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och 
därtill kopplade tjänster inom följande områden: 

 Behandling och träning 

 Förflyttning 

 Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition 

 Kontinens 

 Personlig vård 

 Personlig Medicinsk Behandling 

Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och 
närliggande frågor av övergripande karaktär. 
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och regionen möjligheten att 
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar 
för i dagsläget. 

Hjälpmedelsnämnden ansvarar, inom uppdraget § 2, för nedanstående; 



 

 

 

   

  

  

  

   

    

     

     

  

  

   

    

    

    

   

   

  

  

 

  

  
     

 
 

 

  

  

  

  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
   

   
 

 
 

 Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för 

Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet 

 Allmän och riktad information 

 Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet 

som föreläggs respektive medlem för beslut 

 Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel 

 Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga 

 Upphandling av varor och tjänster som förskrivs, beställs eller på annat sätt 

distribueras via Hjälpmedelsnämnden 

 Inköp, lagerhållning och distribution 

 Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel 

 Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området 

 Drift och utveckling av verksamhetssystem för hantering av hjälpmedel 

 Dalarnas Hjälpmedelscenters förebyggande arbete 

 Samråd med brukarorganisationer 

 Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar 

 Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett 

brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs 

ekonomiskt och rationellt 

 Representation i tjänstemannagrupper 

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående; 
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor 
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) 
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare 
nämnda ansvarsområden ingår följande: 

 Hörsel 

 Ortopedteknik 

 Syn 

 Tolkservice 

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i 
kommun respektive region. 

Gemensamma grupper för ledning och styrning 

Politisk grupp 

Arbetsutskott 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda 
ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av 
nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens 
sammanträden. 
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Tjänstemannagrupper 

Beredningsgrupp Hjälpmedel 

Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden samt att 
ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda. Beredningsgruppen 
består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och Region Dalarna samt 
representant från MAS/MAR-nätverket i Dalarna. 

Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan 
Hjälpmedelsnämnden sammanträder. 
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande. 

Medlemsråd 

Medlemsrådet är ett forum för: 

 Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, 

utbildningsbehov m.m. 

 Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten 

Kommuner och regionen väljer representanter till rådet. 
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande. 

Sortimentsgrupper 

Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer 
och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för 
hälso- och sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser 
patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas 

hjälpmedelssortiment. 
Hjälpmedel Dalarna utser representanter i samråd med Medlemsrådet. 
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande. 

Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID, och Regionens pensionärsråd 

Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID, och Regionens pensionärsråd är rådgivande 
organ och dess arbete syftar till att ge bra beslutsunderlag avseende 
hjälpmedelsområdet. 
Hjälpmedel Dalarna ansvarar för att på länsnivå informera och föra dialog avseende 
hjälpmedelsfrågor. 

§ 3 Administration 

Region Dalarna har, som värdkommun, ansvar för att upprätthålla kanslifunktionen. 

§ 4 Ansvar för personal och egendom 

arbete och sammansättning utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande 
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För den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden ansvarar för ska Region Dalarna äga 
all lös egendom. Region Dalarna ska vara arbetsgivare för den personal som arbetar 
inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde. 

§ 5 Försäkringar 

Region Dalarna tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. 

§ 6 Ekonomi 

Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och 
regionen senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och 
regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar 
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. 

Finansiering av Hjälpmedel Dalarna sker dels via abonnemang, dels genom 
försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial samt 
försäljning av tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen 
för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska gälla. 

Det årliga resultat som uppstår hos Hjälpmedel Dalarna och som avser 
Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan 
respektive kommun och Region Dalarna i proportion till nyttjandet av Hjälpmedel 
Dalarna. I detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för beräkning av 
respektive parts andel. 

Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av 
budgetomslutningen (motsvarande ca 1,6 Mkr 2019) fördelas inget mellan parterna, 
utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos Hjälpmedel Dalarna. Om 
regleringsposten är negativ ska en plan för återställande under max 3 år tas fram. 
Ianspråktagande av positiv regleringspost ska avse strategiska 
verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om plan för 
återställande alternativt i ianspråktagande. 

Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i 
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom 
grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år 
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras. 

Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
index ”Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting” (LPIK). LPIK tas fram 
genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. Förändringen av index under 12-månadersperioden oktober t o m 
september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor. 

Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för 
omställningen/förändringen. 
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Abonnemang 

Kommunerna och regionen betalar ett fast abonnemang varje år under 
avtalsperioden. I årsabonnemanget ingår följande: 

 Kostnader för kanslifunktion 

 Bastjänster definierade i Tjänstekatalog 

 
Dalarna utifrån totalt fakturerat belopp föregående år 

Kostnaderna fördelas i nästa steg mellan länets kommuner i relation till antalet 

som är aktuellt för debitering. 

Tilläggstjänster 

Respektive Kommun kommunerna? och/eller regionen kan teckna tilläggsavtal kring 
tjänster som inte ingår i det fasta årsabonnemanget eller i köp/hyra av hjälpmedel. 
Dessa tjänster kan t ex avse service, underhåll och besiktning av hjälpmedel som 

av hjälpmedel. 

§ 7 Externa utförare av hälso- och sjukvård 

regionens uppdrag utföra hälso- och sjukvård där hjälpmedelsförsörjning ingår ska 
kommunen/regionen genom avtal förpliktiga entreprenör att samverka med 
hjälpmedelsverksamheten under samma förutsättningar som för kommunens/ 
regionens enheter. Om ett sådant avtal tecknas bör beskrivning av konsekvenserna 
dokumenteras samt uppföljning ske. Sådana förändringar informeras till 
Beredningsgruppen. 

I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och 
sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande 
journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en 
avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella. 

Om ansvaret för hjälpmedel i ett eventuellt entreprenörsavtal kvarstår hos 
kommunen/regionen kan entreprenören genom avtal, med Hjälpmedel Dalarna, ges 
samma rätt att nyttja hjälpmedelsförsörjningen som motsvarande kommun eller 
regionenhet förutsatt att gällande lagstiftning kan efterlevas. 

Abonnemangskostnaden påverkas inte av förekomsten av externa utförare utan 
faktureras alltid berörd kommun/regionen utifrån principerna i § 6. 

§ 8 Fakturering 

Hjälpmedel Dalarna fakturerar kommunerna och Region Dalarna månadsvis. 
Betalningsvillkor, 30 dagar från fakturans ankomstdag. 

Kostnaderna för ovanstående fördelas mellan länets kommuner och Region 

invånare i kommunen. Som avstämningstidpunkt gäller den 1 oktober året före det år 

ägs av kommunen eller regionen och som inte ingår i den gemensamma hanteringen 

Om kommun eller regionen tecknar avtal med extern utförare om att på kommunens/ 
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Region Dalarna svarar för arkivering och för informationens beständighet avseende 
fakturor och fakturaunderlag i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunerna har 
rätt att ta del av denna information. 

§ 9 Insyn i förvaltning 

Medlemmarna har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som gäller 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande 
kommunerna och till regionen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är. Rapporteringen sker i enlighet med Region Dalarnas 
rapporteringsstruktur. 

§ 10 Informationsskyldighet 

Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om 
planerade förändringar om dessa påverkar den andres verksamhet. 

§ 11 Mandatperiod 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna 
valet till kommun och regionfullmäktige hållits i hela landet. 

§ 12 Sammansättning 

Hjälpmedelsnämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare Region Dalarna 
utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, 
Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. 

om att ordförande bör nomineras bland regionens ledamöter för samma tid som 
ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs, vice ordförande bör nomineras bland 
kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden 
väljs. 

§ 13 Omförhandling 

Omförhandling av detta avtal sker i samband med avtalstidens utgång eller då minst 
hälften av medlemmarna så begärt. Medlemmarna är överens om att 
Hjälpmedelsnämndens ansvar kan komma att utökas. 

§ 14 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

§ 15 Avtalets giltighet 

En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå. 

Medlemmarna är överens om att Region Dalarna ska inneha posten som ordförande 
och kommunerna posten som 1:e och 2:e vice ordförande. Huvudmännen är överens 
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Detta reviderade avtal gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2025 under 

ett lagakraft vunnet beslut och uppsägning inte skett. Uppsägning ska göras 
skriftligen senast två år före avtalstidens utgång. Om avtalet ej sägs upp så förlängs 
det ytterligare tre år. Avtalet är 2019-09-06 reviderat med anledning av att 
Landstinget Dalarna övergår i Region Dalarna fr o m 2019-01-01. 

§ 16 Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet 

Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet finns reglerat i Tjänstekatalog, vid 
avtalets ingående benämnd ”Tjänstekatalog - Hjälpmedel Dalarna” mellan 
kommunerna och Hjälpmedel Dalarna. 

förutsättning att fullmäktige i kommunerna samt regionen har godkänt avtalet genom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-26 KS 2019/548-00 

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av riktlinjer för infartstavlor 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för infartstavlor daterade den 26 november 
2019. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har infartsskyltar vid infartsvägarna till kommunen. Alla 
skyltar är försedda med en bild och en fast text. Några av skyltarna har även en 
digital textskylt där det är möjligt att regelbundet byta information/budskap. På 
dessa marknadsför kommunen bland annat större evenemang. Syftet med 
infartsskyltarna är att öka kommunens attraktionskraft. 

Kommunen behöver ha riktlinjer som reglerar vad infartstavlorna får användas 
till samt vilken typ av evenemang som kan marknadsföras där. Riktlinjerna 
behövs som grund till urval av evenemang och budskap som visas på 
infartstavlorna. 

Kommunikationsgruppen på kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett 
förslag till riktlinjer. Av riktlinjerna framgår bland annat att de evenemang och 
budskap som marknadsförs på infartstavlorna inte får innebära missaktning för 
en folkgrupp på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Likaså framgår 
det att evenemangen även ska finnas med i Visit Dalarnas evenemangskalender 
för att få marknadsföras på infartstavlorna. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till 
riktlinjer för infartstavlor, daterad den 26 november 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av riktlinjerna medför inga kostnader. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
Riktlinjer för infartstavlor daterade den 26 november 2019. 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Ludvika kommun 2019-11-26 KS 2019/548-00 2(2) 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Kommunikationsgruppen på kommunstyrelsens förvaltning
Styrdokument 
Akten 
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RIKTLINJER 1(3) 
Datum Diarienummer 

2019-11-26 KS 2019/548 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Riktlinjer för infartstavlor 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för infartstavlor 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 

Omfattning 
Kommunstyrelsen 

Dokumentägare 
Kommunchef 

Dokumentansvarig 
Stöd- och styrningschef 

Publicering 
Kommunala författningssamlingen 

Författningsstöd 

Beslutad 
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF 

Bör revideras senast 
2024 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2019/548 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
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Ludvika kommun 2019-11-26 KS 2019/548 2(3) 

1 Riktlinjer för infartstavlor
Vid infarterna till Ludvika kommun finns enhetligt utformade infartstavlor. 
Samtliga skyltar är försedda med en bild med ett fast budskap. Ett antal 
infartstavlor är försedda med en digital textskylt där det är möjligt att 
regelbundet byta information/budskap. 

1.1 Syfte
Målgruppen för infartstavlorna är i första hand genomfartstrafikanter, 
presumtiva besökare och inflyttare samt i andra hand kommuninvånare. 
Budskapen är en viktig del i marknadsföringen av Ludvika kommun som ett 
aktivt och spännande område. De ska därmed bidra till ökad attraktionskraft. 

1.2 Ansvarig
Ansvarig för den rörliga informationen och det fasta budskapet på 
infartstavlorna är kommunikationsgruppen på kommunstyrelsens förvaltning. 

1.3 Fast budskap
Skylten består av en fast del med ett välkomnande budskap. Bild och budskap i 
den fasta delen kan variera mellan de olika infartstavlorna. 

1.4 Rörligt budskap via digital textinformation
Några av skyltarna är försedda med en digital skylt med textinformation. På 
dessa skyltar kan budskapen bytas ut med vald frekvens. Skyltarna kan vid 
behov ha olika budskap. 

1.5 Skyltarna ska användas för att 
 Marknadsföra evenemang i kommunen av stort allmänt intresse, vilket 

kan leda till fler besök. 

 Marknadsföra Ludvika kommun övergripande som bostadsort, 
handelsplats med mera. 

 Informera om allvarliga samhällsstörningar genom räddningstjänsten. 

1.6 Budskapens innehåll 
Informationen på de digitala skyltarna ska locka till besök. Evenemangen ska ha 
ett stort allmänintresse, oavsett om det är en förening, offentlig eller privat 
aktör som står bakom arrangemanget. Evenemang som inte är publika men på 
annat sätt kan stärka varumärket Ludvika får publiceras. 

Evenemang och budskap ska överensstämma med den allmänna etik som råder 
inom Ludvika kommun. Det innebär att de evenemang och budskap som 
innebär missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med 
anspelning på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder inte får publiceras. Evenemang och budskap som innehåller pornografi 
eller våldsskildring eller är stötande eller ärekränkande får inte heller publiceras. 

Riktlinjer för infartstavlor 
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Under dygnet kan informationen varieras med olika budskap. Evenemangen 
prioriteras efter storlek på målgruppen. Hänsyn ska även tas till de stora 
trafikhelgerna. 

Ludvika kommun tar inte ut någon avgift av arrangören för att publicera 
evenemang. För att evenemang ska visas på infartstavlorna ska det även vara 
publicerat i Visit Dalarnas evenemangskalender. Arrangören ansvarar själv för 
att meddela evenemanget till Visit Dalarna. 

Skyltarna kan vid behov användas av räddningstjänsten vid större 
trafikstörningar eller olyckor för att till exempel informera om alternativa 
färdvägar. 

På den digitala delen kan det även förekomma budskap eller annan information 
som syftar till att stärka varumärket Ludvika. 

Riktlinjer för infartstavlor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Diarienummer 

2019-12-16 KS 2019/506-00 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Strykning av fastighetsfrågor i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige stryker följande punkt i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente 2 §. 

f) Ansvara för lokalsamordning för alla nämnders räkning samt 
samordning av kommunens långsiktiga lokalförsörjning. 

Beskrivning av ärenden 
Kommunstyrelsen har i beslut den 22 oktober 2019 § 206 p 3 uppdragit till 
kommunchefen att med anledning av godkännande av slutrapporten om 
effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun revidera 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente inför antagande i fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 2 § punkt f stryks ur 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Styrdokument
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-03 KS 2017/316 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Anna Karlsson, 0240-861 40 
anna.karlsson@ludvika.se 

Fullmäktige 

Återrapport om bussgarageavtal och återkallelse av 
beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
notera återrapporten om att ett bussgarageavtal inte längre är aktuellt med 
anledning av skatteväxlingsavtalet. 

Fullmäktige beslutar att 
återkalla beslut från den 20 februari 2017 § 26 om att ingå avtal med Dalatrafik 
avseende bussgarage. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2017 § 26 att godkänna att 
kommunen ingår avtal med Dalatrafik avseende bussgarage på tomten Gonäs 
1:147/2 eftersom Trafikverket hade för avsikt att bygga en rondell i korsningen 
Vasagatan-Bergslagsgatan där nuvarande bussgarage står. Den del av garage-
hyran som kommunen skulle stå för samt den ökade framkörningskostnaden 
skulle läggas på kommunens trafikkostnader. 

I och med det skatteväxlingsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2018 mellan 
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna, numera Region Dalarna, är det 
inte längre aktuellt med ett bussgarageavtal mellan kommunen och Dalatrafik. 
Garaget är nu under uppbyggnad men eftersom det ingår i skatteväxlingsavtalet 
får inte kommunen några extra kostnader varken för framkörning eller hyra av 
garaget. Därmed är beslutet om att ingå avtal med Dalatrafik inte längre 
aktuellt. 

Jan Lindström Anna Karlsson 
Kommunchef Trafikhandläggare 

mailto:anna.karlsson@ludvika.se
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Bilaga
Protokollsutdrag från fullmäktige sammanträde den 20 februari 2017 § 26. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari § 35 

Beslut skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-15 KS 2017/453 
Ert datum Er referens Kommunstyrelsens förvaltning 

Anna Karlsson, 0240-861 40 
anna.karlsson@ludvika.se 

Kommunstyrelsen 

Återrapport om utredning av avgiftsfri kollektivtrafik 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar återrapporten om utredning av avgiftsfri 
kollektivtrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslog på sitt sammanträde den 7 juni 2017 § 125 att stöd-
och styrningsförvaltningen tillsammans med Dalatrafik skulle utreda och 
kostnadsberäkna olika alternativ av avgiftsfri kollektivtrafik samt redovisa 
alternativen under hösten 2017. Dalatrafik gjorde bedömningen att en 
kommande prisstrategi som planerades till 2018 även skulle innehålla delar av 
avgiftsfri kollektivtrafik. De ansåg därmed att det inte var motiverat att göra en 
utredning för en enskild kommun. Olyckligtvis har införandet av den nya 
prisstrategin skjutits upp ett antal gånger och ny tidpunkt för lansering av 
densamma är i nuläget 2021. 

Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning arbetar med att ta fram ett nytt 
trafikförsörjningsprogram vilket kommer att medföra nya mål för länets 
kollektivtrafik 2021-2030. Antingen programmet eller strategin eller eventuellt 
båda kan komma att inkludera vissa former av avgiftsfri trafik för hela länet. 
Följaktligen ser inte kommunen någon anledning att föregå programmet och 
strategin med att begära in kostnadsberäkningar från kollektivtrafik-
förvaltningen för avgiftsfri trafik enbart rörande Ludvika kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen kostnad uppstår för tillfället då Region Dalarna arbetar med att ta fram 
nytt trafikförsörjningsprogram samt ny prisstrategi. 

Jan Lindström Anna Karlsson 
Kommunchef Trafikhandläggare 

mailto:anna.karlsson@ludvika.se
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Bilagor 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2017 § 125. 

Beslut skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-13 KS 2017/318 

Avdelning 
Anna Karlsson, 0240-861 40 
anna.karlsson@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om avgiftsfri kollektivtrafik 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då motionärernas önskemål om 
avgiftsfri kollektivtrafik kan komma att hanteras av Region Dalarna genom 
framtagandet av nytt trafikförsörjningsprogram och en ny prisstrategi. 

Beskrivning av ärendet 
Jan Karlsson (C) och Gun Andersson (C) föreslår i motion daterad 17 januari 
2017 att Ludvika kommun snarast inleder försöket med avgiftsfri kollektivtrafik 
inom kommunen för samtliga som är folkbokförda i kommunen. 

Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning arbetar med att ta fram ett nytt 
trafikförsörjningsprogram vilket kommer att medföra nya mål för länets 
kollektivtrafik 2021-2030. De arbetar även med en ny prisstrategi men oklart 
när denna kommer att presenteras. 

Antingen programmet eller strategin eller eventuellt båda kan komma att 
inkludera vissa former av avgiftsfri trafik för hela länet. Följaktligen ser inte 
kommunen någon anledning att föregå programmet och strategin med att 
begära in kostnadsberäkningar för avgiftsfri trafik enbart rörande Ludvika 
kommun. 

I och med att samhällsbetalda resor från och med 1 januari 2020 faller under 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde ingår det också i nämndens ansvar 
att bevaka och yttra sig i frågor angående innehållet i det nya programmet och 
den nya strategin gällande avgiftsfri kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att motionen ska anses vara tillgodosedd i 
och med att frågan hanteras hos Region Dalarna och bevakas av samhälls-
byggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen kostnad uppstår för tillfället då det som föreslås i motionen är under 
utredning hos Region Dalarna gällande för hela länet. 

Jan Lindström Anna Karlsson 
Kommunchef Trafikhandläggare 

mailto:anna.karlsson@ludvika.se
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Ludvika kommun 
Datum 

2019-11-13 
Diarienummer 

KS 2017/318 
Sida 

2(2) 

Bilagor
Motion från Jan Karlsson (C) och Gun Andersson (C) daterad 17 januari 2017 

Beslut skickas till 
Motionärerna 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-19 KS 2019/474 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna Karlsson, 0240-861 40 
anna.karlsson@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om bland annat avgiftsfri 
kollektivtrafik 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då motionärens önskemål om 
avgiftsfri kollektivtrafik kan komma att hanteras av Region Dalarna genom 
framtagandet av nytt trafikförsörjningsprogram och en ny prisstrategi. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad den 29 september 2019 att 
kommunen tar fram en egen plan för implementering av avgiftsfri och utbyggd 
kollektivtrafik med syfte att göra bilen till ett andrahandsalternativ samt att 
kommunen tar över ansvaret för de busslinjer inom kommunen som Region 
Dalarna inte vill vara behjälpliga med och även bryta kontraktet med Regionen 
om det skulle behövas. Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning arbetar med 
att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram vilket kommer att medföra nya 
mål för länets kollektivtrafik 2021-2030. De arbetar även med en ny prisstrategi 
men oklart när denna kommer att presenteras. 

Antingen programmet eller strategin eller eventuellt båda kan komma att 
inkludera vissa former av avgiftsfri trafik för hela länet. Följaktligen ser inte 
kommunen någon anledning att föregå programmet och strategin med att ta 
fram en egen plan för implementering av avgiftsfri kollektivtrafik. 

Önskemålet om en utökad kollektivtrafik är delvis uppfyllt då kommunen fick 
fler bussturer i samband med att Region Dalarnas projekt ”Samordnad 
kollektivtrafik i Ludvika/Smedjebacken” infördes i augusti 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen kostnad uppstår för tillfället då det som föreslås i motionen är under 
behandling hos Region Dalarna gällande hela länet. 

Jan Lindström Anna Karlsson 
Kommunchef Trafikhandläggare 

mailto:anna.karlsson@ludvika.se
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Ludvika kommun 
Datum 

2019-11-19 
Diarienummer 

KS 2019/474 
Sida 

2(2) 

Bilagor
Motion från Karl Gustav Nilsson (K) daterad den 29 september 2019. 

Beslut skickas till 
Akten 
Motionären 



 
 

                                                                                 

      
 

    
  

  
     

   
  

   
   

 
   

    
    

    
   

   
 

  
    

     
 

   
     

  
 

     
 

  
 

      
  

 
    

     
  

 
 
 

 
  

2019-09-29 
Motion till kommunfullmäktige 

enig om att vi oundvikligen kommer att leva i en framtid med mycket större 

inom kommunen är bra, men bara en droppe i havet. Det krävs mer! 

Inför avgiftsfri kollektivtrafik – och bygg ut den. 

Inte minst i stora städer som Tallin och närmre exempel som Ockelbo, Avesta eller 

behöver ta kontrollen över vår kollektivtrafik om den sitter fast hos region Dalarna. 

Därför lägger vi den här motionen. Det är dags att komma med i matchen. 

Vi behöver ta ansvar för klimatet och vår kollektivtrafik – NU! 

Läget är brådskande och vi motionerar därför om: 

-

-

arbetet. Bryt kontrakten om det behövs. 

Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare (K) 

Vi befinner oss i en klimatkris – det är dags att göra bilen till andrahandsalternativ! 

Det räcker inte längre med vackra ord medan allt fortsätter precis som tidigare. För 
att minimera klimatkrisens verkningar krävs av oss att vi handlar. Forskningen är 

osäkerheter – det är dags att ta vårt ansvar. Både för klimatet och för våra invånare. 

Sverige behöver nå netto-noll utsläpp redan under 2020-talet om vi på allvar ska ta vårt 
ansvar. Inom transportsektorn måste vi göra oerhörda förändringar. En fossilfri bilflotta 

Det har redan gjorts flera kommunala och regionala satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik. 

Surahammar. Estland har efter det lyckade försöket i Tallin till och med infört avgiftsfria 
bussar i hela landet från sommaren 2018. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen, men vi 

Som det ser ut idag är Dalatrafik under en förvaltning i landstinget och har ingen skyldighet 
att följa beslut i KS eller KF. Frågan har lämnats över till landstingets kollektivtrafiknämnd 
som inte ansetts sig ha tid med en efterfrågad undersökning i avgiftsfri kollektivtrafik. 

Om landstinget blockerar våra möjligheter att erbjuda kollektivtrafik som det rimliga valet 
när invånarna ska ta sig från punkt A till punkt B istället för bil måste ordningen ändras. 

Att kommunen tar fram en egen plan för implementeringen av avgiftsfri och 
utbyggd kollektivtrafik med syfte att göra bilen till ett andrahandsalternativ. 

Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta över ansvaret för busslinjer 
inom kommunen om inte Dalatrafik (Region Dalarna) vill vara behjälpliga med 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-06 KS 2019/98 

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

Fullmäktige 

Svar på motion om att göra Ludvika till en giftfri 
kommun 

Förslag till beslut 
Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen 
håller på att utföras. 

Beskrivning av ärendet 
Karin Sandström (C) föreslår i motion daterad 15 februari 2019 att göra 
Ludvika till en giftfri kommun. Motionären motiverar förslaget med att kemiska 
produkter ökar stadigt i världen och att EU:s kemikalielagstiftning, som trädde i 
kraft 1 juni 2007, med målet att användningen av farliga ämnen minskas. 
Motionären föreslår följande: 

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga 
ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där: 

- Användning av kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska minska. 

- Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare 
och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll. 

- Att 50 procent av upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara 
miljömärkta år 2024. 

Yttranden 
Motionen skickades på remiss till samtliga nämnder. Alla nämnder föreslår att 
fullmäktige beslutar att tillgodose motionen. Med anledning av att det pågår ett 
arbete med att ta fram en miljöstrategi där strategin täcker in det motionären 
föreslår. 

Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med upphandlingscenter 
(UhC) för att få ett svar på frågan kring upphandling av miljömärkta varor. I 
svaret framgår det bland annat att UhC kommer stärka upp arbetet md 
miljö/ekologisk hållbarhet 2020. I nämndplanen för år 2020 finns det även ett 
tydligare förslag kring miljö/hållbarhet. Upphandlingspolicyn kommer också att 
revideras under 2020 där miljöfrågorna kommer vara en del i arbetet. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut 
Ludvika kommun har som övergripande mål att vara en miljövänlig kommun 
och ett arbete med att ta fram aktuella styrdokument pågår. I det arbetet finns 
giftfri kommunal verksamhet med. I och med det arbetet samt att UhC arbetar 
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med att höja miljöambitionerna i upphandlingar föreslår förvaltningen att 
fullmäktige beslutar att motionen är tillgodosedd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inte några ekonomiska kostnader. 

Jan Lindström Malin Ekholm 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Motion, gör Ludvika till en giftfri kommun, daterad den 15 februari 2019. 
2. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämnden, daterat den 5 maj

2019 § 73. 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, daterat den 29 maj 2019 

§ 48. 
4. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden miljö och bygg, daterat den 7 

juli 2019 § 123. 
5. UhC tjänstemannayttrande daterad 5 december 2019. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Remissinstanser för kännedom 
Akten 
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Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-05-08 

Dnr 2019/181 – 49 

Yttrande över motionen Gör Ludvika till en giftfri 

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd med det arbete som pågår. 

Social- och utbildningsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens för-
valtning angående en motion från Centerpartiet Ludvika – Grangärde, gällande 
att göra Ludvika kommun till en giftfri kommun. 

Motionen, daterad 18 februari 2019 inkommen den 5 mars 2019 till förvalt-
ningen har intentionen att göra kommunen till en giftfri kommun utifrån EU:s 
kemikalielagstiftning som trädde i kraft 1 juni 2007. 

Centerpartiet Ludvika – Grangärde vill, 

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga 
ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där: 

användningen av kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska minska. 

Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare 
och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll. 

Att 50% av upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara miljö-

Protokoll från arbetsutskottet den 24 april 2019, § 37. 

Tjänsteskrivelse/yttrande från förvaltningen daterad den 18 april 2019. 

Motion gällande att göra Ludvika till en giftfri kommun. 

Fullmäktige, inkl tjänsteskrivelse/yttrande 

1

 

 

 

 

______ 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 73 

kommun 

Beskrivning av ärendet 

-

-

-
märkta år 2024. 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

3. 

Beslut skickas till 

Akten 
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YTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-18 

Diarienummer 
SUN 2019/181 - 49 

Ert datum Er referens 
2019/98 

Social- och utbildningsnämnden 

Yttrande över motion gällande att göra Ludvika till en 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd med det arbete som pågår. 

Social- och utbildningsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion från Centerpartiet Ludvika – Grangärde, 
gällande att göra Ludvika kommun till en giftfri kommun. 

Motionen, daterad 2019-02-18 inkommen 2019-03-05 till förvaltningen har 
intentionen att göra kommunen till en giftfri kommun utifrån EU:s 
kemikalielagstiftning som trädde i kraft 1 juni 2007. 

Centerpartiet Ludvika – Grangärde vill, 

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga 
ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där: 

användningen av kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska minska. 

Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot 
miljövänligare och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll. 

Att 50% av upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara 

I kommunen pågår ett aktivt arbete med de viktiga miljöfrågorna, bland annat 
ett flerårigt samarbete mellan social- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet. I det arbetet har en 
handlingsplan för kemikaliefri verksamheten tagits fram som antogs på social- 
och utbildningsnämndens sammanträde i december 2014. Planen ska revideras 

De upphandlingar som gjorts för inköp av leksaker, inventarier och möbler till 
utbildningsverksamheterna har tydliga mål för att det ska vara miljövänliga 
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Kansli 
Barbro Forsberg Nystedt
barbro.nystedt@ludvika.se 

giftfri kommun 

Beskrivning av ärendet 

-

-

-
miljömärkta år 2024. 

Förvaltningens synpunkter 

under 2019. 

produkter som erbjuds. 
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Datum 
2019-04-18 

Diarienummer 
SUN 2019/181 - 49 

Sida 
2(2) 

Kostorganisationen anpassar måltidsverksamheterna till att använda ekologiska 
produkter i den mån de finns att tillgå. 

Förvaltningen anser att motionen är tillgodosedd med det arbete som pågår. 
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Ludvika kommun 

Barbro Forsberg Nystedt 
Förvaltningschef 
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Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-05-29 

Dnr 2019/110 

Motion - gör Ludvika till en giftfri kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
som yttrande på motionen 

Karin Sandström, Centerpartiet Ludvika föreslår i motion, daterad 15 februari 
2019, att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd 
farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där vi tex minskar hälso- 
och miljöfarliga ämnen genom att femtio procent av upphandlade produkter 
inom offentlig sektor ska vara miljömärkta till år 2024. Motionen avser att 
offentlig sektor ska agera vägledande mot hushåll och andra aktörer. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019. 

§ 27 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019. 

Leif Lindgren (C) och Else-Marie Hörk Karlsson (C) yrkar på att vård- och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Carl Johan Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 mot förslaget från 
Leif Lindgren (C) och Else- Maries Hörk Karlsson (C) , ordförande  finner att 
vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut  

Leif Lindgren (C) och Else- Marie Hörk Karlsson (C) avstår att delta beslut 
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______ 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 48 

Beslut 
1. 

motionen tillgodosedd 

2. 
2 maj 2019,  

Beskrivning av ärendet 

Beslutsunderlag 
1. 

2. 

Behandling 

punkt 1. 

punkt 2. 

punkt 2. 

156

Justerandes sign 
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2(2) 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-02 

Diarienummer 
VON 2019/110 

Vård- och omsorgsnämnden 

Motion- Gör Ludvika till en giftfri kommun 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
som yttrande på motionen. 

Karin Sandström, Centerpartiet Ludvika föreslår i motion, daterad 15 februari 
2019, att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd 
farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där vi tex minskar hälso- 
och miljöfarliga ämnen genom att femtio procent av upphandlade produkter 
inom offentlig sektor ska vara miljömärkta till år 2024. Motionen avser att 
offentlig sektor ska agera vägledande mot hushåll och andra aktörer. 

I kommunen bedrivs ett arbete med framtagande av en miljömålsstrategi. En 
styrgrupp och en arbetsgrupp med bred förankring av förtroendevalda och 
tjänstemän från varje nämnd och förvaltning 

Alla inköp på vård- och omsorgsförvaltningen sker inom ramen för de avtal 
som kommunen har efter gemensamma upphandlingar med andra kommuner 
och aktörer. Det gäller tex kontorsmaterial, förbrukningsmaterial såsom 
handskar, haklappar och blöjor m.m. Kommunfullmäktige har sedan tidigare 
beslutat att Ludvika ska vara en miljövänlig kommun och bland annat öka 
andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna. När det gäller livsmedel finns 
endast ekologisk märkning som miljömärkning. Förvaltningen köper redan 100 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen redan är tillgodosedd då 
det redan finns ett pågående arbete med miljömål. 

Fredrik Olsson 
Kostchef 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förslag till beslut 
1. 

motionen tillgodosedd. 

2. 
2019-05-02,  

Beskrivning av ärendet 

% miljömärkta städkemikalier. 
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Cecilia Vestergaard 
TF förvaltningschef 
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Datum Sida 
Ludvika kommun 2019-05-02 2(2) 

Bilagor
1. Motion- Gör Ludvika till en giftfri kommun. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
Akt 
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From: KAN Brevlåda Ludvika Info 
Sent:    Thu, 5 Dec 2019 13:11:31 +0100 
To: Vicktoria Sjöström 
Subject:           VB: Fråga ang. upphandling 

Från: Anders Karlin <anders.karlin@ludvika.se> 
Skickat: den 5 december 2019 09:11 
Till: Malin Ekholm <malin.ekholm@ludvika.se>; Björn Friberg <bjorn.friberg@ludvika.se>
Ämne: SV: Fråga ang. upphandling 

Hej Malin, 

Vi kommer att stärka upp GNU:s och UhC:s arbete med miljö/ekologisk hållbarhet 2020. I nämndplan 
som kommer att antas februari 2020 ligger skarpa förslag om att höja ribban med miljö/hållbarhet. 
Bland annat som ett eget inriktningsmål och med ett antal tydliga nyckeltal. Vidare kommer 
upphandlingspolicy att revideras under 2020 och där stärks miljöambitionerna skulle jag tro.
Sedan har vi under 2019 startat vårt projekt Återbruk i den offentliga affären vilket fortsätter under 
2020. Där deltar Ludvikas miljö-/hållbarhetsstrateg på bra sätt. På UhC dagar 2019 har miljö varit 
huvudtema. 

Vårat svar kan du med fördel ta som ett tjänstemannayttrande. Ärendet har inte varit uppe på GNU 
sammanträde 2019. 

//Anders 

Från: UpphandlingsCenter <UpphandlingsCenter2@ludvika.se> 
Skickat: den 5 december 2019 09:01 
Till: Anders Karlin <anders.karlin@ludvika.se> 
Ämne: VB: Fråga ang. upphandling 

För kännedom. 

/Björn 

Från: Malin Ekholm <malin.ekholm@ludvika.se> 
Skickat: den 5 december 2019 09:00 
Till: UpphandlingsCenter <UpphandlingsCenter2@ludvika.se> 
Ämne: SV: Fråga ang. upphandling 

Hej björn! 

Tack för ditt svar. 

Ser tyvärr inte ut som att den varit med på sep.mötet 
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Ska prata med mina kollegor om vad felet kan bero på. Dock ser jag inga bekymmer i att ev. ta detta som 
ett tjänstemannayttrande istället. 

Återkommer. 

Med vänlig hälsning 

Malin Ekholm 
Utredare 
Ludvika kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning
Kanslienheten 
0240- 861 82 , internt 761 82 
Växel: 0240-860 00 
www.ludvika.se 

Från: UpphandlingsCenter <UpphandlingsCenter2@ludvika.se> 
Skickat: den 2 december 2019 13:40 
Till: Malin Ekholm <malin.ekholm@ludvika.se> 
Ämne: SV: Fråga ang. upphandling 

Hej Malin 

Vi har besvarat denna motion men måste ha missat att ta upp frågan på GNU i september, se bifogade 
filer. 

Vad gör vi då? 

Med vänlig hälsning 

Björn Friberg 
Upphandlare 
Upphandlingscenter 
0240-866 30, internt 766 30 
Växel: 0240-860 00 
www.upphandlingscenterfbr.se 

Från: Malin Ekholm <malin.ekholm@ludvika.se> 
Skickat: den 26 november 2019 13:28 
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Till: UpphandlingsCenter <UpphandlingsCenter2@ludvika.se> 
Ämne: Fråga ang. upphandling 

Hej, 
Vi har fått in en motion göra Ludvika till en giftfri kommun. 

Motionären föreslår bl.a. att 50 % av de upphandlade produkterna inom offentlig sektor ska vara 
miljömärkta 2024 . 

Min fråga: hur arbetar UhC med detta? och har ni något bra svar på frågan? 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Malin Ekholm 
Utredare 
Ludvika kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 
0240- 861 82 , internt 761 82 
Växel: 0240-860 00 
www.ludvika.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2019-12-13 KS 2019/477-00 

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

Fullmäktige 

Svar på motion om kommunupproret - om 
gemensamt agerande från drabbade kommuner för 
en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och 
omsorg 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad 7 oktober 2019 följande:  

 Att Ludvika kommunfullmäktige, till regering och riksdag formulerar 
krav om stopp på en ständig pågående övervältring av ofinansierad 
verksamhet från stat till kommun. 

 Att kommunerna som främsta utförare av lagstadgad samhällsservice, i 
proportion till detta också måste få större del av landets gemensamma 
resurser. 

 Att kommunen driver dessa frågor i kommungemensamma 
organisationer som exempelvis SKL, (Intresseorganisation för landets 
alla kommuner och regioner). 

Kommunstyrelsens förvaltning ser att detta är frågor som bättre lämpar sig att 
driva partipolitiskt, då kommunen i sig inte kan påverka den statliga budgeten 
som riksdagen beslutar om. Partierna däremot kan via sina kanaler påverka 
rikspolitiken och kan även påverka vilka frågor som Sveriges Kommuner och 
Regioner driver. Förvaltningen föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad 7 oktober 2019 följande:  

 Att Ludvika kommunfullmäktige, till regering och riksdag formulerar 
krav om stopp på en ständig pågående övervältring av ofinansierad 
verksamhet från stat till kommun. 

 Att kommunerna som främsta utförare av lagstadgad samhällsservice, i 
proportion till detta också måste få större del av landets gemensamma 
resurser. 

mailto:mikaela.nordling@ludvika.se
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Ludvika kommun 2019-12-13 KS 2019/477-00 2(3) 

 Att kommunen driver dessa frågor i kommungemensamma 
organisationer som exempelvis SKL, (Intresseorganisation för landets 
alla kommuner och regioner). 

Som bakgrund till yrkandena lyfter motionären fram att det blir allt svårare för 
kommuner och regioner att finansiera en acceptabel samhällsservice åt sina 
medborgare och att det inte är rimligt att människor får olika typer av service 
beroende på var de bor. Motionären efterlyser nationell finansiering men 
kommunalt verksamhetsansvar. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter 
Regeringsformen (1974:152) fastställer det kommunala självstyret. Paragraf 2 i 
kapitel 14 lyder som följande: Kommunerna sköter lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare 
bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de 
övriga angelägenheter som bestäms i lag. Regeringsformen ger även kommunerna 
rätt att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter (RF kap. 14 § 4). 

Kommunallagen (2017:725) i sin tur redogör för grunderna i den kommunala 
verksamheten och de kommunala angelägenheterna, det vill säga vad 
kommunen får och inte får göra. Av första kapitlet andra paragrafen framgår att 
kommuner sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de 
angelägenheter som anges i denna lag (kommunallagen) eller annan författning. 

Flertalet kommunala ansvarsområden regleras i speciallagar, till exempel 
skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Dessa lagar är 
centrala då det kommer till regleringen av de områden som motionären vill att 
ska finansieras nationellt, det vill säga utbildning, vård och omsorg. Utifrån det 
kommunala självstyret ska kommunerna själva, utifrån det utrymme som 
lagstiftningen på området ger, ges möjlighet att påverka hur man vill organisera 
servicen till medborgarna och vad man prioriterar. För att ha råd att 
upprätthålla service får kommunen ta ut skatt av sina invånare. 

Därtill finns det kommunala utjämningssystemet, som möjliggör att kommuner 
kan behöva bidra till andra kommuners angelägenheter, för att uppnå likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar (regleras i regeringsformen kapitel 14 § 5). Syftet 
med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
alla kommuner och regioner i landet att kunna tillhandahålla sina invånare 
likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra 
strukturella förhållanden. Skillnader i kommunalskatt ska därmed i huvudsak 
spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på 
skillnader i strukturella förutsättningar.1 Utjämningssystemet ska kompensera 
för de skillnader som motionären lyfter och som kopplar till 
befolkningsstrukturen i kommunen. Det finns ett separat system för LSS-
utjämning (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). År 2019 får 
Ludvika kommun cirka 370 mnkr från det kommunalekonomiska 

1 Hämtat från https://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/kommunala-utjamningssystemet/ 
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utjämningssystemet, medan kommunen betalar cirka 4 mnkr till LSS-
utjämningssystemet. 

Med detta som bakgrund vill kommunstyrelsens förvaltning säga att det redan 
finns ett sätt där staten går in och styr om pengar mellan kommunerna. Därtill 
finns det flertalet olika statsbidrag, både generella och riktade, som 
kommunerna får eller kan ta del av. Hur statens budget ska se ut bestämmer 
riksdagen. Statens budget är inte en kommunal angelägenhet. Därför blir det 
även en fråga som bäst drivs genom att lokala politiker inom sina respektive 
partier försöker påverka de invalda riksdagsledamöterna och partiets politik. 
Ludvika kommun bör istället ta tillvara de möjligheter som erbjuds att tycka till 
om nationella förslag som påverkar kommunen, till exempel genom att svara på 
remisser kommunen får. I övrigt är det upp till partierna att jobba för olika 
frågor både lokalt och nationellt, och driva frågor i Sveriges Kommuner och 
Regioner. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår 
motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut föranleder inga kostnader. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
Motion daterad 7 oktober 2019. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 



 
 

                                                                                 

  
      

    
 

 

   

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

   
 

    
    

 
  

 
     

  
 

  
  

  
  

 

 
 
 

2019-10-07 
Motion till kommunfullmäktige 

Kommunupproret - Det behövs ett gemensamt agerande från 
drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av 
utbildning, vård och omsorg. 

Det blir all svårare för kommuner och 
regioner utanför den kapitalistiska 
ekonomins centrala nav att finansiera en 
acceptabel samhällsservice för sina hårt 
beskattade medborgare. 

Arbetstillfällen försvinner och kommuner dräneras på skatteunderlag när industri 
och verksamhet, men framför allt produktionsresultaten centraliseras. Parallellt 
med detta ökar utgifterna för vård och omsorg på grund av en förändrad 
åldersstruktur i drabbade kommuner. Verksamhet ställs mot verksamhet, och 
generation mot generation för att balansera en omöjlig budget. 

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att inte alla ungdomar skall ha samma rätt till 
bra skola och utbildning oavsett var deras föräldrar bor. Det är också helt 
oacceptabelt att den äldre generation som betalt den unga generationens 
barnomsorg, skolgång och fritid, inte får sin självklara återbetalning i form av 
värdig vård och omsorg när livet så kräver, för att ”skattekraften”/ungdomen 
tvingats flytta.  

Nationell finansiering och kommunalt verksamhetsansvar! 
Det är en grov missuppfattning att krav om ökade ekonomiska resurser från stat 
till kommun skall ses som externa bidrag till kommunen. Där landets värde 
bokförs och konsumeras är inte liktydigt med var, när och vem som skapat 
dem. Hur mycket av vinsterna från Ludvika kommuns stora skogsbestånd 
beskattas till exempel här? Vi har Dalarnas största arbetsgivare, ABB, och 
Sveriges största bryggeri, Spendrups - men vi har knappt råd med öppettider på 
badhuset i Grängesberg. Så kan vi inte ha det i ett rikt land som Sverige 2019. 

Det är regering och riksdag som har den avgörande beskattningsrätten och 
möjligheten, inte kommunerna. Staten delfinansierar idag sina skattereduceringar 
och ”överklassbidrag” som Rut och även Rot genom att allt mer ofinansierade 
verksamheter vältras över på kommunerna. 

Det är inte acceptabelt att humana nationella reformer, som LSS, inte fullt ut 
finansieras solidariskt av staten. Rätten till omsorg och värdiga levnadsvillkor 
måste i slutändan vara ett nationellt ansvar. Inte vara beroende av vilken 

167

kommun du bor eller väljer att bo i. 



 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

    
 

 
 

  
 

  

  

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

Flyktingmottagandet måste finansieras av staten 
Det är orimligt och inhumant att flyktingmottagandet inte fullt ut garanteras 
ekonomiskt av staten, hela vägen. Staten har en möjlighet som kommunerna 
saknar, nämligen att beskatta de människor och verksamheter som har de 
ekonomiska resurserna. 

har tagit störst ansvar medan rika kommuner utan kostnader förhandlat sig fria 
samtidigt som rufflare har tillåtits tjänat grova pengar på flyktingboenden. 

I ett längre perspektiv blir fattiga kommuner trots kommunalskattens 
begränsningar ansvariga för hela kostnaden för grupper med stor risk att hamna 
utanför arbetsmarknaden. Ludvika kommuns stora underskott inom 
socialförsäkringen är till del en effekt av just detta. Detta underskott är en del av 
det som nu pressar fram krav på nedskärningar av såväl äldreboenden som 
badhuspersonal. 

Ställ inte grupp mot grupp med omöjliga krav på kommunal finansiering. 

Läget är brådskande och vi motionerar därför om: 

-

från stat till kommun. 

-

resurser. 

-

regioner). 

Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare (K) 

Fattiga kommuner med sviktande befolkningsunderlag och brist på arbetstillfällen 

Att Ludvika kommunfullmäktige, till regering och riksdag formulerar krav 
om stopp på en ständig pågående övervältring av ofinansierad verksamhet 

Att kommunerna som främsta utförare av lagstadgad samhällsservice, i 
proportion till detta också måste få större del av landets gemensamma 

Att kommunen driver dessa frågor i kommungemensamma organisationer 
som exempelvis SKL, (Intresseorganisation för landets alla kommuner och 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-27 KS 2018/214 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om utökade öppettider på krogen i 
Ludvika 

Förslag till beslut 
1. Fullmäktige bifaller motionen och fastställer därmed att öppettider på 

krogar i Ludvika kommun, under perioden från och med 1 april 2020 
till och med 1 april 2021, möjliggörs till kl. 03:00. 

2. Fullmäktige fastslår också att efter prövotiden ska en utvärdering ske 
som återrapporteras till fullmäktige senast vid utgången av kvartal 2 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Andreas Strandberg (M) föreslår i motion inkommen 28 maj 2018 att Ludvika 
kommun under en försöksperiod låter krögare ha öppet till 03:00 och att 
Ludvika kommun efter försöksperioden utvärderar resultatet tillsammans med 
krögare. 

Motionen remitterades till näringslivschefen, räddningstjänsten, polisen, 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och läkemedel samt 
myndighetsnämnden miljö- och bygg. 

Myndighetsnämnden miljö- och bygg behandlade 18 juli 2018 § 130 och deras 
yttrande är bifogat till detta ärende. 

Det gemensamma kontoret för handläggning av frågor som berör alkohol, 
tobak och läkemedel lät meddela att de yttrar sig i enskilda förfrågningar om 
serveringstillstånd om fullmäktige beslutar att ändra öppettiderna. 

Räddningstjänsten har inte yttrat sig, och polismyndigheten yttrar sig inte kring 
politiska förslag. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanfattning 
Enligt alkohollagens 8 kapitel 19 § framgår att om inte kommunen beslutar 
annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker 
eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare är klockan 11.00 
och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Det är kommunen- och inte krogägaren eller andra instanser- som bestämmer 
vilken tid som krogarna ska stänga, om inte kommunen fattar ett aktivt beslut i 
frågan gäller tiden 01.00 som stängningstid. 
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Av de remissinstanser som svarat på remissen framkommer det att den 
gemensamma nämnden för tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel (GNATL) 
alltid fattar beslut om serveringstillstånd utifrån den enskilda näringsidkarens 
ansökan och ska också skicka ansökan till remissinstanser, bland annat 
polismyndigheten, räddningstjänsten och kommunen innan sitt beslutsfattande. 
Nämnden utgår då också från om kommunen har fattat ett aktivt beslut om att 
förlänga öppettiderna. Utöver detta har GNATL beslutat om riktlinjer för 
serveringstillstånd, där det framkommer att serveringstiden inom den 
gemensamma nämndens verksamhetsområde kan utökas till maximalt klockan 
02.00. 

Myndighetsnämnden miljö- och bygg belyser utifrån sitt perspektiv att 
alkohollagen är en skyddslag som finns för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar och tolkningen av nämndens yttrande är att de föreslår att 
motionen ska avslås. 

Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelsens förvaltning i samråd med 
kommunstyrelsens stab, näringslivschef, att en provperiod ska införas, utifrån 
den reglering som idag finns på området. Detta innebär att prövotiden medger 
att öppettiden för krögare kan vara till och med kl. 03:00, men att GNATL 
sannolikt kommer att medge serveringstillstånd till kl. 02:00. Prövotiden förslås 
fastställas från och med 1 april 2020 till och med 31 mars 2021, och ansvariga 
för utvärderingen av prövotiden är näringslivschef. Denne ska i utvärderingen 
inkludera krögare som använt sig av den här möjligheten under prövotiden, 
tjänstemän inom myndighetsnämnden miljö- och byggsansvarsområde samt 
andra om hen anser är berörda. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
Motion inkommen 28 maj 2018 

Beslut skickas till 
Akten 
Motionären 
Myndighetsnämnden miljö- och bygg 
GNATL 
Unika Ludvika 
Näringslivschef för verkställighet med återrapport 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-11-27 KS 2018/472 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 0240 866 56 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom äldrevården 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad 25 november 2018 att 
kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom äldrevården. Motionären framhåller att det kommer att ge 
en mer värdig och bättre vård, underlätta framtida rekryteringar och sänka 
sjukfrånvaron genom 6-timmars arbetsdag. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som behandlade 
motionen den 18 september § 69 och föreslår att fullmäktige ska avslå 
motionen. Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 
bedömning och föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad 25 november 2018 att 
kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars arbetsdag med 
bibehållen lön inom äldrevården. I motionen framhåller att det kommer att ge 
en mer värdig och bättre vård, underlätta framtida rekryteringar och sänka 
sjukfrånvaron genom 6-timmars arbetsdag. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som behandlade 
motionen den 18 september § 69 och föreslår att fullmäktige ska avslå 
motionen. Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 
bedömning och föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Vård- och omsorgsnämnden framhåller att det i huvudöverenskommelsen från 
2016 mellan Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal 
står att målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala 
vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska 
arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför ha en plan för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021. 

Rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen i Sverige beräknas växa kraftigt och 
år 2035 kommer det att saknas 160 000 undersköterskor enligt SCB (statistiska 
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centralbyrån). Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med 
69 procent fram till 2035 samtidigt som inte fler utbildar sig. En av åtgärderna 
för att klara bemanningen i äldreomsorgen är att få fler att arbeta heltid. Arbetar 
fler heltid behövs inte lika många rekryteras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ger insatser till äldre och funktionshindrade 
under dygnets alla timmar. Det innebär att om fler arbetar 6 timmars dagar 
kommer behovet av antalet anställda att öka. Från åtta till sex timmars 
arbetsdag kräver en extra person per dygn. Då få utbildar sig kommer antalet 
outbildade anställda att öka. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och 
arbetar för en god arbetsmiljö för att möjliggöra heltidsarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 
Då förvaltningens förslag till beslut är avslag av motionen uppstår inte några 
ekonomiska konsekvenser. 

Om däremot beslutet ändras kan det vara värt att notera att 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön skulle innebära ökade kostnader för vård- och 
omsorgsnämnden då ytterligare personal måste anställas. Utöver det får vård-
och omsorgsnämnden ökade lönekostnader för redan anställd personal som 
bibehåller lön men arbetar mindre. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Motion daterad 25 november 2018. 
2. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-09-18 § 69. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 69 Dnr 2019/30 

Motion - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom äldrevården - till gagn för både vårdtagare och 
personalSvar lämnas in till förv. sek. senast 2019- 05-
27. 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet föreslår i motion, daterad 25 
november 2018,  att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom äldrevården.  

Ludvika kommun arbetar för att anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid 
enligt huvudöverenskommelsen 2016 mellan Sveriges kommuner och landsting 
och fackförbundet Kommunal. 

6-timmars arbetsdag innebär att vård- och omsorgsförvaltningen måste anställa 
ytterligare personal då verksamheten bedrivs dygnet runt. 

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön innebär ökade lönekostnader eftersom  
ytterligare personal måste anställas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsen daterad den 3 juli 2019 

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet 

3. § 43 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/476 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion webbsändningar från 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i motion daterad 7 oktober 2019 att 
webbsändningar av fullmäktigemöten ska införas och att man lätt ska finna 
inspelningar på kommunens hemsida. 

Det är många kommuner som webbsänder sina fullmäktigemöten. 
Motiveringen är att det bl.a. förstärker demokratiperspektivet och skapar en 
högre grad av transparens och tillgänglighet för medborgare som såväl politiker 
och tjänstepersoner. 

Fullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 § 132 att avslå en motion också 
avseende webbsändningar av fullmäktige möten. Kommunstyrelsens 
förvaltning framhåller fortfarande att i samråd med fullmäktiges presidium ställa 
sig positiv till att utveckla fullmäktiges arbetsformer, med exempelvis med att 
webbsända fullmäktiges sammanträden. Förvaltningen har undersökt 
möjligheten av ett införande, dock har det inte prioriterats i kommunens 
budgetarbete. Förvaltningen ser ändå att webbsändningar är något som kan 
aktualiseras och bör finnas med i det framtida verksamhets- och budgetarbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska kostnader. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 
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Bilagor
Motion daterad 7 oktober 2019 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 



 

  

                                                                                 

  

 

 

      

  

 

  

   

 

   

    
 
   

 

 

 

  

  

 

2019-10-07 

Motion till kommunfullmäktige 

Webbsändningar från Kommunfullmäktige 

Det är många kommuner som webbsänder sina fullmäktigemöten. Motiveringen är att det bl.a. 

förstärker demokratiperspektivet och skapar en högre grad av transparens och tillgänglighet för 

medborgare som såväl politiker och tjänstepersoner. 

Förvaltningen har tidigare sagt att webbsändningar är något som kan aktualiseras och bör finnas 

med i det framtida verksamhets- och budgetarbetet. 

Det är alltså dags att ta beslut om detta för att kunna fortsätta framåt. 

Vi motionerar därför om: 

- att webbsändningar av fullmäktigemöten ska införas. 

-

Karl Gustav Nilsson 

Gruppledare (K) 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium tidigare ställt sig positiva till 

att utveckla fullmäktiges arbetsformer, med exempelvis att webbsända fullmäktiges sammanträden. 

att man lätt ska finna inspelningar på kommunens hemsida. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/484 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om webbsändningar av 
kommunfullmäktigemöten 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg (SD) föreslår i motion daterad 14 oktober 2019 att webbsändning 
av kommunfullmäktigemötena i Ludvika kommun ska införas. 

Det är många kommuner som webbsänder sina fullmäktigemöten. 
Motiveringen är att det bl.a. förstärker demokratiperspektivet och skapar en 
högre grad av transparens och tillgänglighet för medborgare som såväl politiker 
och tjänstepersoner. 

Fullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 § 132 att avslå en motion också 
avseende webbsändningar av fullmäktige möten. Kommunstyrelsens 
förvaltning framhåller fortfarande att i samråd med fullmäktiges presidium ställa 
sig positiv till att utveckla fullmäktiges arbetsformer, med exempelvis med att 
webbsända fullmäktiges sammanträden. Förvaltningen har undersökt 
möjligheten av ett införande, dock har det inte prioriterats i kommunens 
budgetarbete. Förvaltningen ser ändå att webbsändningar är något som kan 
aktualiseras och bör finnas med i det framtida verksamhets- och budgetarbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska kostnader. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
Motion daterad 14 oktober 2019 
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Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 



182



183

 

  

  

  

 

 

Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Diarienummer 

2019-12-10 KS 2019/185 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se 

Fullmäktige 

Svar på motion om elkraftsmuseum i Ludvika 
kommun 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Karin Sandström och Jan Karlsson, samtliga 
Centerpartiet, föreslår i motion som inkom 2 april 2019 att Ludvika kommun 
utreder möjligheten att starta ett elkraftsmuseum. 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 11 juni 
2019 § 56 och föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 20 november 2019 § 116 
och föreslår också att fullmäktige avslår motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning delar samhällsbyggnadsförvaltningen syn och 
föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Karin Sandström och Jan Karlsson samtliga 
Centerpartiet, föreslår i motion som inkom 2 april 2019 att Ludvika kommun 
utreder möjligheten att starta ett elkraftsmuseum. 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 11 juni 
2019 § 56 och föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den20 november 2019 § 116 
och föreslår också att fullmäktig e avslår motionen. 

Båda nämndernas underlag har handlagts av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och är likalydande. Där framhåller förvaltningen att Ludvika kommun i 
dagsläget är en av stiftarna i Ekomuseum Bergslagen tillsammans med 
kommunerna Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar 
och Hallstahammar samt länsmuseerna i Dalarna och Västmanland. 

Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla 
på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil långt område från 
Grangärde finnmark i dalarna till Märladalen i Västmanland. De flesta 
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besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en 
gång var i bruk. Platserna berättar i dag om liv och arbete, teknik och bergsbruk 
i Bergslagen förr. Inom Ludvika kommun finns 16 besöksmål som ingår inom 
Ekomuseum. Då elkraftindustrins framväxt i Ludvika är starkt sammankopplad 
med bergs- och järnbruket så ser förvaltningen att besöksmålen även skulle 
kunna utvecklas med besöksmål som vittnar om elkraftens utbyggnad mot 
gruvindustrin i området som till exempelvis Hällsjöns kraftstation och första 
trefasöverföringen till Grängesberg. 

Ludvika kommun är den största bidragsgivaren bland stiftarkommunerna i 
Ekomuseum och den kommun som har flest besöksmål. 

En annan naturlig samarbetspartner som kan ha förutsättningar för att visa på 
elkraftindustrins inverkan på gruvindustrins och stadens utveckling är Ludvika 
gammelgård/Ludvika hembygdsmuseum som sedan långt tillbaka även 
omfattar bland annat ett gruvmuseum. 

Om huvudmannaskapet bygger på ideella krafter och följer Kultur- och 
fritidsnämndens regler för bidragsgivning finns möjlighet för att få driftsbidrag 
för sådan museiverksamhet. 

Att istället driva det som ett kommunalt museum med kommunalt 
huvudmannaskap är i grunden en helt frivillig och ej lagstadgad verksamhet. 
Frågan om en kommun ska driva ett museum eller inte grundas förstås på 
politiska överväganden och är en del av den kommunala självstyrelsen och ett 
utflöde ur den allmänna kommunala kompetensen i 2 kap 1 § kommunallagen. 

Att ta i beaktande är att ett kommunalt museum, eller ett museum i vars styrelse 
eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda 
av kommun, lyder under Museilagen (2017:563). Lagen styr museets 
verksamhet avseende ändamål, ansvarsfördelning, publik verksamhet, 
kunskapsuppbyggnad, förvaltning av samlingar och samverkan och spridning i 
hela landet. 

Vidare framhåller samhällsbyggnadsförvaltningen att Ludvika kommun idag 
saknar förutsättningar för att själva skapa och driva ett museum riktat mot 
elkraftindustrins framväxt på orten. En sådan nischad inriktning på ett 
kommunalt museum, skulle även vara missvisande då Ludvikas historia är långt 
mer omfattande än endast omfatta elindustrins framväxt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ett eventuellt kommunalt 
åtagande med bidrag, finansiering eller deltagande i ett elkraftmuseum bör 
utredas i och med att någon part inkommer med ett initiativ att starta upp en 
sådan verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen 
inte att kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning delar samhällsbyggnadsförvaltningen 
synpunkter och föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut föranleder inte några kostnader. 
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Jan Lindström Jessica Hedlund 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
1. Motion inkommen 2 april 2019 
2. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 11 juni 2019 § 56 
3. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 20 november § 116 

Beslut skickas till 
Motionärerna 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2019-11-20 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 116 Dnr 2019/473 

Yttrande över motion - Elkraftsmuseum i Ludvika 
kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Mauritz Bropetters, Karin Sandström, Jan Karlsson 
och Leif Lindgren, samtliga företrädande Centerpartiet inkom den 2 april 2019 
med en motion där motionärerna yrkar på att Ludvika kommun utreder 
möjligheterna att starta ett elkraftmuseum. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett eventuellt kommunalt åtagande 
med bidrag, finansiering eller deltagande i ett elkraftmuseum bör utredas i och 
med att någon part inkommer med ett initiativ att starta upp en sådan 
verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen inte att 
kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Mauritz Bropetters, Karin Sandström, Jan Karlsson 
och Leif Lindgren, samtliga företrädande Centerpartiet inkom den 2 april 2019 
med en motion där motionärerna yrkar på att Ludvika kommun utreder 
möjligheterna att starta ett elkraftmuseum. Motionärerna menar vidare att ett 
sådant museum skulle uppmärksamma den gedigna historia som finns i Ludvika 
kommun samt bidra till att skapa ett intresse att utbilda sig och arbeta inom 
elkraftområdet. De menar vidare att genom att bevara och framhålla Ludvikas 
roll som elkrafttekniskt centrum under mer än 100 år så skulle kommunen 
skapa bättre förutsättningar för att Ludvika ska behålla den situationen. 

Motionärerna menar att det bör vara av intresse för kommunen, företag och 
invånare att lyfta fram denna del av vårt gemensamma arv som kommit att 
forma vår stad till stor del. 

Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärernas syn på betydelsen av 
elkraftindustrins påverkan på framväxten av Ludvika som stad ända från 1900-
talets början fram till Ludvikas ställning i världen idag som elkrafttekniskt 
centrum genom ABB:s nuvarande verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot att det tillskapas ett 
elkrafttekniskt museum i kommunen. Det finns dock ett flertal frågetecken 
kring initiativ, huvudmannaskap, drift och finansiering för ett eventuellt 
framtida elkraftmuseum. 

Initiativet till, och driften av ett museum bör, enligt förvaltningens syn, komma 
från parter där kompetens, drivkraft och förutsättningar finns för att skapa ett 
eventuellt museum. Vad gäller kunskap, föremål, och underlag så ser 
förvaltningen exempelvis ABB som en given samarbetspartner/stiftare/ägare. 
Ett eventuellt museum bör förstås placeras i en miljö som ger ett pedagogiskt 
mervärde och förståelse för det som ska visas upp. 

Ludvika kommun är en av stiftarna i Ekomuseum Bergslagen tillsammans med 
kommunerna Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar 
och Hallstahammar i Västermanland samt länsmuseerna i Dalarna och 
Västmanland. Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 
olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil 
långt område från Grangärde finnmark i dalarna till Märladalen i Västmanland. 
De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som 
när de en gång var i bruk. Platserna berättar i dag om liv och arbete, teknik och 
bergsbruk i Bergslagen förr. Inom Ludvika kommun finns 16 besöksmål som 
ingår inom Ekomuseum. Då elkraftindustrins framväxt i Ludvika är starkt 
sammankopplad med bergs- och järnbruket så ser förvaltningen att 
besöksmålen även skulle kunna utvecklas med besöksmål som vittnar om 
elkraftens utbyggnad mot gruvindustrin i området som till exempelvis Hällsjöns 
kraftstation och första trefasöverföringen till Grängesberg. 

Ludvika kommun är den största bidragsgivaren bland stiftarkommunerna i 
Ekomuseum och den kommun som har flest besöksmål. 

En annan naturlig samarbetspartner som kan ha förutsättningar för att visa på 
elkraftindustrins inverkan gruvindustrins och stadens utveckling är Ludvika 
gammelgård/Ludvika hembygdsmuseum som sedan långt tillbaka även 
omfattar bland annat ett gruvmuseum. 

Om huvudmannaskapet bygger på ideella krafter och följer Kultur- och 
fritidsnämndens regler för bidragsgivning finns möjlighet för att få driftsbidrag 
för sådan museiverksamhet. 

Att istället driva det som ett kommunalt museum med kommunalt 
huvudmannaskap är i grunden en helt frivillig och ej lagstadgad verksamhet. 
Frågan om en kommun ska driva ett museum eller inte grundas förstås på 
politiska överväganden och är en del av den kommunala självstyrelsen och ett 
utflöde ur den allmänna kommunala kompetensen i 2 kap 1 § kommunallagen. 

Att ta i beaktande är att ett kommunalt museum, eller ett museum i vars styrelse 
eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda 
av kommun lyder under Museilagen (2017:563). Lagen styr museets verksamhet 
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avseende ändamål, ansvarsfördelning publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad, 
förvaltning av samlingar och samverkan och spridning i hela landet. 

Ludvika kommun saknar idag, enligt förvaltningens syn, förutsättningar för att 
själva skapa och driva ett museum riktat mot elkraftindustrins framväxt på 
orten. En sådan nischad inriktning på ett kommunalt museum, skulle även vara 
missvisande då Ludvikas historia är långt mer omfattande än endast omfatta 
elindustrins framväxt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ett eventuellt kommunalt 
åtagande med bidrag, finansiering eller deltagande i ett elkraftmuseum bör 
utredas i och med att någon part inkommer med ett initiativ att starta upp en 
sådan verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen 
inte att kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 

oktober 2019. 

2. Motion från Centerpartiet. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 6 november 2019 § 89. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
Datum Diarienummer 

2019-12-17 KS 2018/482- 37 

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

Fullmäktige 

Svar på motion om storsatsning på hyresgästnära 
solel i LudvikaHem 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 27 november 2018 att 
LudvikaHem ska satsa på att bygga ut solceller i befintligt bestånd. För att 
LudvikaHem ska få avsättning för elproduktionen föreslår motionären att 
solelen även ska nyttjas för hyresgästernas förbrukning inne i lägenheterna. 
Motionären föreslår vidare att elmätaren i lägenhet ska avlägsnas men 
hyresgästen ska debiteras faktiska kostnader. Vidare uppger motionären att en 
av vinsterna för hyresgästerna är att slippa kostnaden för anslutningen till fasta 
elnätet. Motionären yrkar på att LudvikaHem AB ska få i uppdrag att initiera ett 
projekt med hyresgästnära solel enligt intentionerna i motionen och att 
hyresgästerna ska involveras i arbetet. 

Såväl LudvikaHem som samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över 
motionen. Bägge lyfter frågeställningar som behöver belysas. LudvikaHem AB 
är positiva till fortsatt utbyggnad av solenergi och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår bifall genom att fullmäktige uppdrar till LudvikaHem AB att utreda 
hyresgästnära solel. 

Fullmäktige styr bolagen genom ägardirektiv. I ägardirektiven ställer fullmäktige 
bland annat krav på bolaget att förhålla sig till de kommunala målen och delta i 
arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där miljöperspektivet ska 
vara med i bolagens utvecklingsarbete. Vidare ska LudvikaHem AB ha som 
långsiktigt mål att generera en direktavkastning om fem procent per år och 
verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets styrelse bör, utifrån 
de krav som ställs i ägardirektiven, ges utrymme att styra verksamheten på de 
sätt styrelsen finner lämpliga för att bolaget ska efterleva ägardirektiven. Därför 
föreslår kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 27 november 2018 att 
LudvikaHem ska satsa på solceller i sitt befintliga bostadsbestånd. Vinsten 
skulle, enligt motionären, bland annat vara att LudvikaHem får avsättning för 
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den energi man producerar genom att låta även hyresgästernas elförbrukning gå 
från solcellernas elproduktion. Hyresgästernas elmätare föreslår motionären att 
plockas bort då solceller installeras. Hyresgästerna ska debiteras för den faktiska 
förbrukningen och en av vinsterna för hyresgästerna är att de slipper fasta 
elnätskostnader. Därtill skulle LudvikaHem kunna sänka sina driftskostnader. 
Motionären yrkar följande: 

 Att fullmäktige beslutar att uppdra till det kommunala bostadsbolaget 
Ludvikahem AB att initiera ett projekt med hyresgästnära solel enligt 
intentionerna i denna motion. 

 Att fullmäktige uppmanar Ludvikahem AB att i detta arbete involvera 
hyresgästerna. 

Motionen sändes till LudvikaHem AB för yttrande och deras yttrande inkom 
den 19 mars 2019. Därefter gick ärendet upp till kommunstyrelsen, som 
behandlade motionen på sitt sammanträde den 21 maj 2019 § 132. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
ytterligare beredning. Samhällsbyggnadsnämnden har berett motionen och 
yttrat sig den 16 december 2019. 

Inkomna yttranden 
LudvikaHems yttrande 
LudvikaHem AB har behandlat motionen på sitt styrelsesammanträde den 6 
februari 2019 § 111 och gett Ulf Rosenqvist i uppdrag att svara positivt på 
motionen och redovisa svaret på motionen på nästa möte. Av LudvikaHems 
yttrande framgår att frågan om och huruvida bolaget ska agera elhandelsbolag 
behöver utredas mer ingående med beaktande av bland annat moms och 
skatteregler. Utöver det anser bolaget att en kalkyl bör upprättas som visar på 
möjliga producerade antal kWh inom ett bostadsområde i jämförelse med 
förbrukade kWh. Erfarenheten idag är att installerad solel har kapacitet att klara 
fastighetens gemensamma utrymmen men att hyresgästernas elförbrukning 
inom lägenheten är för stor och ojämn för att klara med solel. 

LudvikaHem lyfter även fram att individuell mätning och debitering av 
elförbrukningen är viktig både ur en rättvise synvinkel med också för att 
reducera och spara på antalet kWh. 

I övrigt ser LudvikaHem positivt på fortsatt utbyggnad av solenergi. Bolaget 
uppger att det ingår som en naturlig del i nyproduktion och att bolaget ser över 
möjligheterna till ökad installation i befintliga bostadsområden. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 16 december 2019 § 
123 och föreslår fullmäktige att bifalla motionen genom att ge uppdrag till 
LudvikaHem AB att utreda hyresgästnära solel och ta fram en risk- och 
ekonomisk konsekvensanalys för bolaget och hyresgästerna. 
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Samhällsbyggnadsnämnden lyfter fram att ett möjligt sätt att hantera frågan på 
är genom att LudvikaHem skulle införa gemensamhetsabonnemang med 
individuell mätning och debitering (IMD). Systemet bygger på att 
fastighetsägaren har upprättat ett gemensamt elnät i byggnaden med en 
anslutningspunkt till elnätet istället för att varje hyresgäst har ett enskilt elavtal. 
Därefter skulle fastighetsägaren, i detta fall LudvikaHem, sälja solel till 
hyresgästerna. Ett gemensamhetsabonnemang med IMD (individuell mätning 
och debitering) har både för- och nackdelar. 

Till fördelarna hör bland annat möjligheten till kostnadsbesparingar på den 
fasta abonnemangsavgiften, möjligheten att införa relativt stor solelsproduktion 
och sälja solelen till hyresgästerna samt innebär stordriftsfördelarna vid 
installationen större möjligheter till bättre lönsamhet. Till nackdelarna hör bland 
annat minskad valfrihet för hyresgästerna då de inte kan välja elleverantör och 
elhandelsavtal, att fastighetsägaren blir ansvarig för distribution av el till de 
boende och att ändringar av lagar och regler kan påverka kalkylerna framöver, 
till exempel kan ändringar i effekttaxan göra att besparingar äts upp. 

Samhällsbyggnadsnämnden redogör även i beredningen för hur 
hyresgästföreningen ställer sig till frågan och hur förslaget förhåller sig till de 
kommunala målen och styrdokumenten. 

Sammantaget är samhällsbyggnadsnämnden positiv till motionen men man 
anser att frågan behöver utredas närmare innan man kan ta ställning till ett 
införande av gemensamhetsabonnemang med IMD. Därför föreslår nämnden 
att fullmäktige bifaller motionen genom att ge uppdrag till LudvikaHem AB att 
utreda hyresgästnära solel och ta fram risk- och ekonomisk konsekvensanalys 
för bolaget och hyresgästerna. 

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer 
Styrningen av de kommunala bolagen sker genom ägardirektiv, som fullmäktige 
antar. Av det gemensamma ägardirektivet framgår att LudvikaHem AB, i likhet 
med övriga helägda bolag, har att förhålla sig till de kommunala strategiska 
målområdena. Bolagen ska implementera och följa upp målen i den 
utsträckning de är tillämpbara i respektive verksamhet. Bolagen omfattas också 
av kommunens vision och övergripande mål. Därtill framgår det att bolagen ska 
delta i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
miljöperspektivet ska vara med i bolagens utvecklingsarbete. Bolagen ska följa 
det kommunövergripande målet ”en miljövänlig kommun”. Bolagen ska även 
arbeta för att uppfylla kommunens miljö- och naturmål. 

Vid sidan av det gemensamma ägardirektivet styrs bolagen av särskilda 
ägardirektiv, som enbart omfattar ett specifikt bolag. I det särskilda 
ägardirektivet för LudvikaHem AB framgår bland annat att bolagets verksamhet 
ska bedrivas på affärsmässig grund och att bolaget ska ha som långsiktigt mål 
att generera en direktavkastning om fem procent per år.  

Bolaget måste själv, inom ramen för de krav fullmäktige redan ställer på bolaget 
via ägardirektiven, hitta de sätt bolaget kan bidra till att nå de kommunala målen 
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och samtidigt få ekonomisk lönsamhet. Hyresgästnära solel kan vara en sådan 
möjlig lösning, men det är upp till bolaget och dess styrelse att avgöra vilken 
väg bolaget vill gå. Är de förslag bolaget vill genomföra av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, ska fullmäktige få ta ställning i frågan 
enligt ägardirektivet. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser det som viktigt att bolagets styrelse ges 
möjlighet att styra bolaget. Det är svårt för fullmäktige att ställa vinstkrav på 
bolaget, om fullmäktige samtidigt styr vad bolaget måste göra (utanför 
ägardirektiven). Dessutom behöver bolaget följa de processer bolaget har för att 
involvera hyresgästerna. 

Utifrån resonemanget ovan om ägarstyrningen av bolagen föreslår 
förvaltningen att fullmäktige avslår motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut föranleder inga kostnader. 

Jan Lindström Mikaela Nordling 
Kommunchef Utredare 

Bilagor 
1. Motion daterad 27 november 2018. 
2. Protokoll från LudvikaHems styrelsemöte den 6 februari 2019 § 111 

inklusive yttrande från LudvikaHem daterat den 14 mars 2019. 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj 2019 

§ 132. 
4. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 

december 2019 § 123. 

Beslut skickas till 
Motionären 
LudvikaHem 
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten 
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2019-05-21 

Kommunstyrelsen 

§ 132 Dnr 2018/482 

Svar på motion - Storsatsning på hyresnära solel i 
LudvikaHem 

Beslut 
Motionen återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 27 november 2018 att 
LudvikaHem ska satsa på att bygga ut solceller i befintligt bestånd. För att 
LudvikaHem ska få avsättning för elproduktionen föreslår motionären att 
solelen även ska nyttjas för hyresgästernas förbrukning inne i lägenheterna. 
Motionären föreslår vidare att elmätaren i lägenhet ska avlägsnas men 
hyresgästen ska debiteras faktiska kostnader. Vidare uppger motionären att en 
av vinsterna för hyresgästerna är att slippa kostnaden för anslutningen till fasta 
elnätet. Motionären yrkar på att LudvikaHem AB ska få i uppdrag att initiera ett 
projekt med hyresgästnära solel enligt intentionerna i motionen och att 
hyresgästerna ska involveras i arbetet. 

LudvikaHem har yttrat sig om motionen. Av yttrandet framgår att erfarenheten 
idag är att installerad solel har kapacitet att klara fastighetens gemensamma 
utrymmen, men att hyresgästernas elförbrukning inom lägenheten är för stor 
och ojämn för att klara med solel. Redan idag ingår utbyggnad av solceller vid 
nyproduktion och LudvikaHem ser också över möjligheterna till ökad 
installation i befintliga bostadsområden. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 maj 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 7 maj 2019 § 81. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 8 april 2019. 
3. Motion daterad 27 november 2018. 
4. Protokoll från LudvikaHems styrelsemöte den 6 februari 2019 § 111

inklusive yttrande från LudvikaHem daterat den 14 mars 2019. 
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Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning, i andra hand yrkar han på 
att motionen ska bifallas . 

Håge Persson (M) yrkar bifall till Lars Handegards förslag på återremiss. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 

2019-12-04 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 94 Dnr 2019/740 

Yttrande över motion - Storsatsning på hyresnära 
solel i LudvikaHem 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen genom att 
ge uppdrag till LudvikaHem AB att utreda hyresgästnära solel och ta fram en 
risk- och ekonomisk konsekvensanalys för bolaget och hyresgästerna. 

Sammanfattning 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 27 november 2018 att 
LudvikaHem ska satsa på att bygga ut solceller i befintligt bestånd. För att 
Ludvika Hem ska få avsättning för elproduktionen föreslår motionären att 
solelen även ska nyttjas för hyresgästernas förbrukning inne i lägenheterna. 
Motionären föreslår vidare att elmätaren i lägenhet ska avlägsnas men 
hyresgästen ska debiteras faktiska kostnader. Vidare uppger motionären att en 
av vinsterna för hyresgästerna är att slippa kostnaden för anslutningen till fasta 
elnätet. Motionären yrkar på att LudvikaHem AB ska få i uppdrag att initiera ett 
projekt med hyresgästnära solel enligt intentionerna i motionen och att 
hyresgästerna ska involveras i arbetet. 
LudvikaHem har yttrat sig om motionen svarar i sitt svar på motionen att de 
ställer sig positiv i frågan om fortsatt utbyggnad av solenergi och anser att 
frågan behöver utredas mer ingående beaktande bland annat moms, skatteregler 
och LudvikaHems roll som elhandelsansvarig gentemot hyresgästerna 
Hyresgästföreningens anser i sitt mailsvar att de tycker det är bra att sätta upp 
solpaneler i allmännyttan men att det måste vara ekonomiskt försvarbart och 
vill se en utredning innan de kan ta ställning. 
Styrdokumenten och politiska plattformen styrker intentionerna i denna 
motion. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad 27/11 2018 att LudvikaHem ska 
satsa på solceller i sitt befintliga bostadsbestånd. Vinsten skulle, enligt 
motionären, bland annat vara att LudvikaHem får avsättning för den energi 
man producerar genom att låta även hyresgästernas elförbrukning gå från 
solcellernas elproduktion. Hyresgästernas elmätare föreslår motionären att 
plockas bort då solceller installeras. Hyresgästerna ska debiteras för den faktiska 
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förbrukningen och en av vinsterna för hyresgästerna är att de slipper fasta 
elnätskostnader. Därtill skulle LudvikaHem kunna sänka sina driftskostnader. 
Motionären yrkar följande: 

 Att fullmäktige beslutar att uppdra till det kommunala bostadsbolaget 
Ludvikahem AB att initiera ett projekt med hyresgästnära solel enligt 
intentionerna i denna motion. 

 Att fullmäktige uppmanar Ludvikahem AB att i detta arbete involvera 
hyresgästerna. 

Omvärldsbevakning
År 2016 ingick fem partier en energiöverenskommelse. Av överenskommelsen 
framkommer att Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent 
förnyelsebar energiproduktion. Idag står solceller för en liten andel av Sveriges 
elproduktion, totalt ca 0,1 procent. Energimyndigheten menar att förutsatt att 
åtgärder som främjar sol genomförs, skulle cirka 5–10 % av Sveriges totala 
elanvändning kunna produceras av solceller år 2040. Det finns även ett mål att 
öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030, kopplat till 
elcertifikatsystemet. 

I regeringens vårändringsbudget för 2019 avsätts 300 mnkr för fortsatt stöd för 
utbyggnation av solceller. Det finns alltså en politisk vilja nationellt att satsa på 
solel. Tittar man på andelen installerade solceller i allmännyttiga bostadsföretag 
har andelen ökar de senaste åren; från 24 procent till 47 procent enligt Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). 

Installationstakten av solcellsanläggningar i Sverige har ökat mycket fort de 
senaste åren och priserna på installationerna har sjunkit. Trots den snabba 
tillväxten på solcellsmarknaden och det stora intresset bland befolkningen i 
allmänhet så finns det fortfarande vissa områden i samhället där 
solelanläggningar inte vunnit mark. Flerbostadshus med hyresgäster är ett 
sådant område. 
För en solcellsanläggning som installeras i ett privat hushåll/företag ägs både
anläggningen och byggnad av samma person. Ägaren som bekostar 
anläggningen får också intäkterna av den producerade solelen. 
Solcellsanläggningen är i juridisk mening en del av byggnaden vilket innebär att 
den kan ingå i byggnadens försäkring och inkluderas vid försäljning av 
byggnaden. El från solcellsanläggningen som används direkt i byggnaden 
ersätter köpt el och utgör en kostnadsbesparing för ägaren. Intäkten för 
minskad mängd köpt el är ofta den viktigaste intäkten från en solcellsanläggning 
och utgör grunden i den traditionella affären. 
För flerbostadshus är förutsättningarna annorlunda och alternativ behövs för 
hyresgästerna som bor i hyreslägenheter samt fastighetsägare som hyr ut lokaler 
och där hyresgästen betalar elkostnaderna.  
Gemensamhetsabonnemang med individuell mätning och debitering 
(IMD) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Installationer av solcellsanläggningar brukar vara en lönsam affär både för 
hyresgästerna och för fastighetsägaren. En viktig förutsättning för att få upp 
lönsamma system där producerad el kommer från solelanläggningen är att det 
är ett gemensamhetsabonnemang. Gemensamhetsabonnemang innebär att 
fastighetsägaren har upprättat ett gemensamt elnät i byggnaden med en 
anslutningspunkt till elnätet istället för att varje hyresgäst har ett enskilt elavtal. 
Byggnader med gemensamhetsabonnemang lämpar sig väl för solelanläggningar 
då det möjliggör installation av relativt stora solelanläggningar och möjlighet att 
sälja solel till hyresgästerna. 
Fördelarna och nackdelarna för LudvikaHem att satsa på hyresgästnära solel  
med gemensamhetsabonnemang med IMD (individuell mätning och 
Debitering) för solelproduktion jämfört med enskilda direktanslutningar för 
respektive lägenhet är följande: 

 Möjlighet till kostnadsbesparingar på den fasta abonnemangsavgiften. 
 Möjlighet att nyttja så kallade sammanlagringseffekter i 

dimensioneringen av elnätabonnemang, man kan därmed gå ner i 
säkringsstorlek. 

 Genom gemensamhetsabonnemang möjliggörs relativt stor 
solelsproduktion och möjlighet att sälja solelen till hyresgästerna. 

 Stordriftsfördelar vid installation medför större möjligheter till bättre 
lönsamhet. 

 Kommunala bolag med erfarenhet och vana av nytänkande projekt har 
större chans att kunna få finansiering utifrån. 

 Grön profil gentemot hyresgästerna 
 Förstärker upp bilden av att Ludvika är energistaden nummer ett. 

Nackdelarna med gemensamhetsabonnemang. 
 Med ett gemensamhetsabonnemang kan hyresgästerna inte själva välja 

elleverantör och elhandelsavtal. 
 Den boende förlorar vissa lagstadgade rättigheter som elkund. Ex rätt 

till ersättning vid skadestånd att få sin elmätare kontrollerad vid 
misstanke om funktionsfel. Detta kan dock regleras i hyresvillkoren eller 
genom att ta in fullmakt från de boende. 

 Fastighetsägaren blir ansvarig för distribution av el till de boende.  
 Fastighetsägaren måste själv eller med hjälp av extern part, samla in 

mätdata och upprätta ett system för debitering. 
 Ändring av lagar och regler kan påverka kalkylerna framöver, ex ändring 

i effekttaxan. Detta kan i praktiken innebära att den besparingen man 
gör genom att minska kostnaderna på de fasta avgifterna i ett 
gemensamhetsabonnemang kan ätas upp om det blir effekttaxor istället. 
Effektavgiften baseras på den timme eller de timmar i månaden då 
fastigheten använt flest kilowattimmar och det inträffar oftast på vintern 
då ingen solelsproduktion finns. 

Inspel från LudvikaHem och hyresgästföreningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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LudvikaHem har svarat i sitt svar på motionen att de ställer sig positiva i frågan 
om fortsatt utbyggnad av solenergi men anser att frågan behöver utredas mer 
ingående beaktande bland annat moms, skatteregler och LudvikaHems roll som 
elhandelsansvarig gentemot hyresgästerna. 
Hyresgästföreningens utredare svarar i mailkorrespondens att det är jättebra om 
allmännyttorna kan sätta upp solpaneler med tanke på miljön men att det måste  
vara ekonomisk försvarbart för bolagen. De behöver därför se en utredning på 
kostnaderna innan de kan svara på detta. 
Styrdokument i Ludvika kommun 
I den politiska plattformen ”Ett bättre Ludvika kommun 2019-2022” 
framgår under avsnittet ansvarsfull ekonomi att det ska vara ordning och reda med 
kommunens ansvar för ekonomin. Det framgår också under avsnittet en 
miljövänligs kommun att man ska satsa på förnybar energi och minska 
kommunens klimatpåverkan. 
I de kommunövergripande målen finns mål under En miljövänlig kommun om 
att arbeta med energieffektivisering. 
I Ludvika kommuns översiktsplan 2030 under energi och klimatavsnittet 
framförs det i kommunens viljeinriktning att kommunen ska arbeta för att 
nyttjandet av solenergi ska öka. Det framgår också att energieffektivisering och 
användning av förnybar energi ska uppmuntras. 
I Ludvikas strategidokument ” Klimatstrategin” framförs i visionen till 2050 
att den kommunala organisationen och dess bolag ska vara föregångare i arbetet 
för uthålliga energi- och transportsystem och begränsad klimatpåverkan. Det 
lyfts fram i den långsiktiga visionen att solenergi ska tas tillvara maximalt och 
att den offentliga sektorn ska vara pådrivande samt att solenergi ska användas 
som en självklar resurs i byggnader. 
I LudvikaHems ägardirektiv framgår att bolaget ska vara vägledande och 
utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor. 
Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter och analys. 
Det finns god potential här att förena miljönytta och kostnadsminskningar både 
för bolaget och för hyresgästerna. I många bostadsrättsföreningar har man 
kombinerat installation av solceller och samtidigt infört 
gemensamhetsabonnemang med IMD. Detta kan vara rätt både miljömässigt 
och kostnadseffektivt och kan sänka driftkostnaden både för bostadsbolaget 
och för hyresgästerna. Dock behöver man utreda detta mer noggrant då det är 
en del frågetecken som behöver rätas ut innan man kan ta ställning till om man 
ska införa det eller inte. 
Samhällsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är att man ser positivt 
på motionen och att man ger uppdrag till LudvikaHem att utreda frågan om det 
är ekonomiskt lönsamt och vilka konsekvenser det innebär att gå över till 
gemensamhetsabonnemang både för hyresgästen och för bostadsbolaget.  

 Att samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen 
genom att ge uppdrag till LudvikaHem AB att utreda hyresgästnära solel 
och ta fram Risk och ekonomiska konsekvensanalys för bolaget och 
hyresgästerna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ekonomiska konsekvenser 
Motionen har potential att sänka kostnaderna för hyresgästerna och sänka 
driftkostnaden för LudvikaHem. Initialt innebär det en utredningskostnad för 
LudvikaHem för att utreda risker och möjligheter. Det finns möjligheter att låta 
studenter på Högskolan Dalarna titta på detta. De har studenter på masternivå 
inom sol och de söker lämpliga projektarbeten och examensarbeten. Denna 
intressanta och komplexa utredning kan nog passa fint som spännande arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18

november 2019. 

2. Motion daterad 27 november 2018. 

3. Protokoll från LudvikaHems styrelsemöte den 6 februari 2019 inklusive 
yttrande från LudvikaHem daterad 14 mars 2019. 

4. Mailsvar från hyresgästföreningen daterad 21 oktober 2019. 

5. Förfrågan från Högskolan Dalarna om examensarbeten och
projektarbeten, daterad 13 november 2019. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Diarienummer 

2019-12-12 KS 2018/481 

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

Fullmäktige 

Svar på motion om ny lekplats och bättre 
mötesplatser i Marnäsområdet 

Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i motion daterad den 28 november 2018 att det 
behövs en ny lekplats och bättre mötesplatser i Marnäsområdet. Motionären 
motiverar förslaget med att området är det mest barntäta område och det finns 
få lekplatser i området och dessa är i relativt dåligt skick. Vidare menar 
motionären att det behövs fler mötesplatser inom området. Motionären föreslår 
följande: 

 Att fullmäktige beslutar att uppdra till det kommunala bostadsbolaget 
Ludvikahem AB att omgående projektera för att därefter uppföra en ny 
lekplats samt mötesplats enligt motionens intentioner i Marnäsområdet. 

Motionen skickades på remiss den 16 januari 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden och Ludvikahem AB för yttrande. 

Inkomna yttranden 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2019 § 93 
och rekommendera fullmäktige att eventuella åtgärder bör vidast av 
Ludvikakommunfastigheter AB/Ludvikahem AB. 

Ludvikahem AB behandlade motionen den 6 februari 2019 § 112. Styrelsen gav 
VD i uppdrag att svara på motionen och utreda lämpliga ytor för lekplatser. I 
ett yttrande daterad den 14 mars 2019 framhålls det att man generellt ser 
positivt på frågan om att tillskapa mötesplatser i marnäsområde men att en 
utredning behöver göras. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter och förslag till beslut 
För att undvika att parallella strukturer byggs upp i samhället samt utveckla de 
kommunala mötesplatserna ser förvaltningen vikten av naturliga mötesplatser 
för social interaktion. Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att frågan inte 
tillhör fullmäktige att besluta. Då marken tillhör LudvikaHem AB kan inte 
fullmäktige fatta beslut om att bygga lekplats på området. Frågan är inte heller 
en fråga av principiell beskaffenhet. Därför föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Ludvika kommun 2019-12-12 KS 2018/481 2(2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några ekonomiska kostnader. 

Jan Lindström Malin Ekholm 
Kommunchef Utredare 

Bilagor
1. Motion, ny lekplats och bättre mötesplatser i marnäsområdet, daterad den 

28 november 2018. 
2. Protokollsutdrag från Ludvika Hem AB, daterad den 6 februari 2019 § 112, 

inkl. VD svar på motion daterad den 14 mars 2019. 
3. Tjänstemannayttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad den 28 

augusti 2019. 
4. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 25 

september 2019 § 93. 

Beslut skickas till 
Motionären 
Ludvika Hem AB 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom
Akten 
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