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KS 2019/106

ÄRENDE 1
Kommunstyrelsen

Behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll samt det
som publiceras på kommunens webbplats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Personuppgifter avseende tjänstepersoner och förtroendevalda
politiker som har anknytning till deras tjänsteutövning eller uppdrag
får behandlas i kallelser, protokoll och på kommunens anslagstavla.
Detta gäller även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas
politiska uppdrag inom kommunen.



Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda politikerna samt
tjänstepersoner som är kallade till sammanträdet får innehålla
personuppgifter om de inte innehåller uppgifter med sekretess.
Handlingar med sekretess finns att läsa på kansliet.



Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på kommunens
anslagstavla eller webbplats.



Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i handlingar
som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig del av webbplatsen)
ska dessa maskas innan publicering. Känsliga och extra skyddsvärda
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på anslagstavlan.



I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa personuppgifter
eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning
av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta
del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att
kontakta oss.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra kommundirektören att utreda hur
andra kommuner och regioner hanterar personuppgifter i bland annat
kallelser och protokoll.
En förfrågan har sänts till 71 olika kommuner och regioner samt ett
kommunalförbund, varav 48 svar inkommit vilka redovisas nedan (se
samtliga svar i bilaga 1).
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Maskning/Anonymisering
Förtroendevalda
Tjänstepersoner
Privatpersoner i protokoll, vid kallelser etc
Privatpersoner vid webbpubliering

Nej Ja Inget svar Ja/Nej* Samtycke
40 0
8
0
33 2
13
0
24 8
16
1
6 28
9
2
3

* beror på personuppgifterna/ärendet

Majoriteten maskar eller anonymiserar inte personuppgifterna för
förtroendevalda politiker eller tjänstepersoner när deras personuppgifter
behandlas i deras tjänste-/förtroendeuppdrag. Privatpersoners
personuppgifter maskas eller anonymiseras inte heller av majoriteten i
protokoll eller kallelser. När det kommer till webbpublicering av
privatpersoners personuppgifter så maskar eller anonymiserar majoriteten
dessa uppgifter.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har även konsulterats (se bilaga 2).
SKL anser att i kallelser som skickas till ledamöter i nämnden/fullmäktige ska
alla personuppgifter finnas med (även i bifogade ärendehandlingar) om det
inte är stark sekretess för uppgifterna (då delas de istället ut vid
sammanträdet). Vid webbpublicering bedöms kommunen kunna åberopa
allmänt intresse för att publicera protokoll och kallelser, även när de
innehåller personuppgifter. Det gäller även en person som ingivit ett
medborgarförslag. När det gäller enskilda parter i
myndighetsutövningsärenden kan det finnas ett rättsligt stöd, men det finns
säkert ärenden där det inte bör läggas ut pga. risker för integritetskränkning,
varför nödvändighetskravet i artikel 6 dataskyddsförordningen inte är
uppfyllt. Eftersom det är svårt att veta var gränsen går mellan harmlöst och
kränkande så kanske det är bäst att utelämna alla enskilda parter i
myndighetsutövningsärenden från webbplatsen.
SKL tar även upp att det finns en rättslig grund för tillkännagivande och
justerande protokoll på kommuns anslagstavla (8 kap. 10 § kommunallagen).
Anslagstavlan får bara innehålla det som räknas upp i 8 kap. 10 §
kommunallagen. Publiceringen på anslagstavlan får inte strida mot lag eller
annan författning. När det gäller andra handlingar som kallelser med
dagordning och ärendehandlingar så kan det också finnas rättslig grund i form
av allmänt intresse om fullmäktige tagit ställning till vilka typer av handlingar
som ska ligga på hemsidan. När det gäller känsliga personuppgifter så bör
dessa inte läggas ut på webbplatsen alls.
Känsliga personuppgifter är uppgifter om1








1

Artikel 9 dataskyddsförordningen

ras eller etniskt ursprung
politiska åsikter
religiös eller filosofisk övertygelse
medlemskap i fackförening
hälsa
en persons sexualliv eller sexuella läggning
genetiska uppgifter
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.
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Behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, om det inte föreligger
något undantag för behandlingen (artikel 9 dataskyddsförordningen).
Exempel på undantag är om den registrerade själv offentliggjort uppgifterna
eller gett ett uttryckligt samtycke.
Det finns även extra skyddsvärda (integritetskänsliga)2 personuppgifter. Det
kan t.ex. vara







personnummer eller samordningsnummer
löneuppgifter
uppgifter om lagöverträdelser
värderande uppgifter t.ex. från utvecklingssamtal, resultat från
personlighetstester
information som rör någons privata sfär
uppgifter som sociala förhållanden.

När det gäller personnummer och samordningsnummer får dessa bara
hanteras om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med
behandlingen, vikten av säker identifiering, något annat beaktansvärt skäl
eller om det finns ett samtycke från den registrerade (3 kap. 10 § lag med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Därutöver kan
det finnas vissa undantag för att få behandla enligt lag. Datainspektionen
anser att personnummer bör exponeras så lite som möjligt. De ska t.ex. inte
sändas utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.3
Vid hanteringen av extra skyddsvärda personuppgifter kan det krävas en
högre säkerhetsnivå än för mer harmlösa personuppgifter och det kan vara
avgörande för om organisationen behöver rapportera en
personuppgiftsincident. Av artikel 29-gruppens (nuvarande europeiska
dataskyddsstyrelsen) riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter4
finns exempel på vad som kan vara en personuppgiftsincident som ska
anmälas till Datainspektionen. Ett exempel är att ett e-postmeddelande
skickas till mottagare i fälten ”till” istället för ”dold kopia” vilket gör det
möjligt för alla mottagare att se andra mottagares e-postadress. Här bedöms
att personuppgiftsincidenten kan vara obligatorisk att anmäla om en stor
mängd personer berörs, om känsliga uppgifter röjs eller om andra faktorer
innebär en hög risk.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen har olika syften. Enbart
den omständighet att en handling är allmän och offentlig innebär inte att det
är tillåtet att publicera den på Internet. Vid en publicering på t.ex. kommunens
anslagstavla måste bl.a. reglerna i dataskyddsförordningen följas.
För att enskilda ska kunna ta del av offentliga allmänna handlingar kan
förslagsvis följande text publiceras på anslagstavlan. ”Vissa personuppgifter
eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av
dataskyddsförordningen eller gällande sekretesslagstiftning. Önskar du ta del
allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.”

www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/detta-ar-kansliga-personuppgifter/
www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/personnummer-och-samordningsnummer/
3 www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/personnummer-och-samordningsnummer/
4 www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/anmala-personuppgiftsincident/ Finns länkat under ”Mer information”
2
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Ärendets beredning
Dataskyddsombudet, kanslienheten.
Motivering till beslutet
När det gäller behandling av personuppgifter rörande förtroendevalda
politiker och tjänstepersoner som sker i deras uppdrag eller tjänsteutövning
bedöms behandlingen kunna ske utifrån att det är nödvändigt från ett allmänt
intresse. Partitillhörighet för förtroendevalda politiker bedöms kunna få
publiceras när det gäller politiska uppdrag i kommunen. Detta gäller såväl vid
kallelser, protokoll som vid webbpublicering på anslagstavlan. Detta förefaller
även vara det vanliga tillvägagångssättet bland andra kommuner och
regioner.
När det gäller personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda politikerna
samt tjänstepersoner som är kallade till sammanträdet går det sannolikt att
åberopa allmänt intresse som laglig grund för behandlingen. Med i
bedömningen är att de förtroendevalda politikerna behöver kunna ta ställning
till om det t.ex. föreligger en jävssituation. Mot bakgrund av svaren från övriga
kommuner, landsting och förbundet så förefaller detta även vara det
tillvägagångssätt som vanligen används. Om sekretess finns på uppgifter i
handlingarna bör dessa inte bifogas kallelsen, utan de finns att läsa på
kansliet.
Vid webbpublicering av personuppgifter rörande privatpersoner så kan
spridningen (publiceringen) i vissa fall vara integritetskränkande för de
enskilda personerna. När det gäller känsliga personuppgifter så måste det
finnas ett undantag för at ens få behandla dem (jfr artikel 9
dataskyddsförordningen), varför en webbpublicering bör vara utesluten för
känsliga personuppgifter.
Även vid behandling av extra skyddsvärda (integritetskänsliga)
personuppgifterna ska t.ex. lämplig skyddsnivå uppnås vid behandlingen och
vid en personuppgiftsincident kan, om den omfattar extra skyddsvärda
personuppgifter, det påverka om incidenten ska anmälas till Datainspektionen
eller inte. Personnummer nämns särskilt att man inte ska exponera. Mot
bakgrund av regleringen kring behandlingen av extra skyddsvärda
personuppgifter samt att spridning av dem kan medföra en
personuppgiftsincident är bedömningen att dessa inte ska publiceras på
anslagstavlan utan att de antingen ska maskas vid publicering eller
anonymiseras redan i protokollet.
De allmänna principerna i dataskyddsförordningen (artikel 5) kan även
påverka bedömningen eftersom personuppgifter t.ex. bara får sparas så länge
de behövs för ändamålet och sedan ska de gallras eller anonymiseras.
Vid behandling av ”vanliga” personuppgifter såsom t.ex. namn, adress,
fastighetsbeteckning så är det svårt att göra en generell bedömning om
publicering på anslagstavlan kan innebära en integritetskränkning i det
enskilda fallet. För att inte behöva göra en bedömning i det enskilda fallet är
rekommendationen att även ”vanliga” personuppgifter som direkt eller
indirekt pekar ut en enskild privatperson som huvudregel inte ska publiceras
på kommunens anslagstavla (eller på övriga delar av webbplatsen).
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Om någon enskild önskar att ta del av vem som t.ex. lämnat ett
medborgarförslag kvarstår fortfarande möjligheten att begära ut allmänna
handlingar som är offentliga.
Riktlinje hantering av telefoni och e-post
Av riktlinjen för hantering av telefoni och e-post framgår att känsliga och
extra skyddsvärda personuppgifter inte får skickas på okrypterad e-post. Att
inte publicera (sprida) känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter på
anslagstavlan medför en hantering som överensstämmer med den som finns i
riktlinjen genom att vi skyddar de registrerade mot integritetskränkningar.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Ljungsten
Dataskyddsombud

För åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Dataskyddsombud
Bilagor:
Bilaga 1

Svar på förfrågan om hur behandling av personuppgifter
sker i kallelser, protokoll och vid webbpublicering.

Bilaga 2

E-post SKL

Bilaga 2

KS 2019/106-6
Från: Wikell Staffan [mailto:Staffan.Wikell@skl.se]
Skickat: den 10 juni 2019 16:56
Till: Anna Ljungsten <anna.ljungsten@lindesberg.se>
Ämne: SV: Fråga om spridning av personuppgifter i kallelser, protokoll, webbpublicering
När det gäller digitala kallelser som skickas digitalt eller på papper till ledamöterna i
nämnden/fullmäktige samt de anställda som är kallade, ska alla personuppgifter finnas med, även i
bifogade ärendehandlingar, om det inte är stark sekretess för uppgifterna och handlingarna då
istället delas ut på sammanträdet.
När det gäller att lägga ut kallelser och protokoll på kommunens hemsida gör jag följande
bedömning.
En kommun /en region normalt kan åberopa allmänt intresse för att publicera sina kallelser och
protokoll på sin webbplats, även när de innehåller personuppgifter, dvs det finns normalt en rättslig
grund utifrån artikel 6 samt 2 kap 2 § dataskyddslagen. Det gäller även en person som ingivit ett
medborgarförslag. När det gäller enskilda parter i myndighetsutövningsärenden kan det också finnas
rättsligt stöd, däremot finns säkert ärenden där det inte bör läggas ut på g a risker för
integritetskränkning, man kan säga att nödvändighetskravet i art. 6 inte är uppfyllt. Eftersom det är
svårt att veta var gränsen går mellan harmlöst och kränkande så kanske det är bäst att utelämna alla
enskilda parter i myndighetsutövningsärenden från hemsidan.
Att det finns en rättslig grund när det gäller tillkännagivanden och justerade protokoll enl art 6 och
2:2 i dataskyddsl. tycker jag är klart p g a bestämmelsen i 8 kap 10 § kommunallagen, som inte gäller
kommunens webbplats generellt utan anslagstavlan, som är den del av webbplatsen. Och
anslagstavlan får inte innehålla ngt annat ö h t än det som räknas upp i 8 kap 10 §. Däremot är det
inte fritt fram att publicera vad som helst p g a vad som stadgas i 4 punkten om att publiceringen inte
får strida mot lag eller annan författning.
När det gäller andra handlingar som kallelser med dagordning och ärendehandlingar så kan det också
finnas rättslig grund i form av allmänt intresse om fullmäktige tagit ställning till vilka typer av
handlingar som ska ligga på hemsidan.
När det gäller känsliga personuppgifter enligt art 9 GDPR, och 3 kap 3 § dataskyddslagen så bör dessa
inte läggas ut på webbplatsen ö h t.
Staffan Wikell
Avdelningen för Juridik
Sveriges Kommuner och Landsting
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BILAGA 1

Publicering eller maskning av personuppgifter
Kommun / region
/ förbund

Förtroendevalda Tjänstepersoner
Maskning eller
Maskning eller
anonymisering? anonymisering?

Privatpersoner
Protokoll, kallelse etc
Maskning eller
anonymisering?

Privatpersoner
Webbpublicering
Maskning eller
anonymisering?

Askersund

Nej

Nej

Ja

Ja

Arvika

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommentar till bedömningen

Förtroendevalda finns med i våra kallelser och protokoll men
namn och partitillhörighet. Tjänstepersoner skrivs med
tjänstefunktion och namn. När det gäller övriga personer
hänvisar vi till sökanden eller liknande. I de undantagsfall där
personuppgifter förekommer tas dessa bort vid publicering på
hemsidan. Kallelser publierar vi inte på hemsidan, däremot
läggs protokollen från nämnderna ut. Vi publicerar inga
protokoll från arbetsutskotten. IFOU (numera hanteras dessa
ärenden hos oss i socialnämndens arbetsutskott) skriver ut
personuppgifter i sina kallelser och protokoll. Dessa
publiceras däremot inte alls på vår hemsida. Ärenden som
hanteras i socialnämnd sker enligt samma hantering som
övriga nämnder. I byggnämnden skriver vi också ut
personuppgifter i kallelser och protokoll exempelvis namn,
fastighetsbeteckning, adresser. I protokollet som läggs ut på
hemsidan tas däremot namn och adresser bort.
Fastighetsbeteckning kvarstår i gynnande beslut, däremot
inte i avslagsbeslut eller i beslut om sanktioner eller liknande
då vi bedömt att det kan vara integritetskränkande för
fastighetsägaren att få det publicerat. När det gäller
underlag/handlingar till ledamöterna har vi valt att inte ta
bort personuppgifter alls. Här tänker vi att namn och liknande
är nödvändigt för att exempelvis undvika en intressekonflikt
eller jävssituation från ledamöternas sida. Vi publicerar inga
hanlingar inför nämnderna på hemsidan.

Avesta

Nej

Nej

Nej, men måste vara med
säker e-post.

Botkyrka

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Fagersta

Nej

Nej

Nej

Ja

Falkenberg

Nej

Nej

Nej

Ja

Finspång

Maskning endast Maskning endast
personnummer personnummer
om det
om det
förekommer
förekommer

Maskning endast
personnummer om det
förekommer

Protokoll lägger ej ut underskrifter på webben.
Privatpersoner deras personuppgifter maskas på webben. På
medborgarförslagen skriver man "medborgarförslagstälaren"
i andra fall "sökanden" istälet för fastighet

Personuppgifter på förtroendevalda i deras roll som
förtroendevald förekommer ofta, alltså namn och politiskt
parti. Personuppgifter till tjänstepersoner, namn och titel
förekommer i de fall någon specifik tjänsteperson varit
inblandad. Detta maskas eller anonymiseras inte i någon av
behandlingarna. (allmänt intresse). Medborgarförslag maskas
däremot. Dock inte i protokollen inför sammanträdet för att
politikerna tyckte att de inte kunde avgöra i de fall dem är
jäviga i ett ärende eller inte. Vid publicering på webben
maskas dock medborgares personuppgifter. Det förekommer
dock bara namn. E-post, eventuella personnummer,
telefonnummer med mera maskas alltid om detta är lämnat.
Endast för- och efternamn förekommer inför sammanträdet.

Gävle

Halmstad

Hedemora

Nej

Nej

Nej

Ja

Vi har mycket övergripande uppdrag som dataskyddsombud
och har inte i detalj undersökt just dessa frågor. Vår
bedömning avseende publicering på hemsidan är att allmänt
intresse som rättslig grund, utifrån nödvändighetsbedömning
och med stöd av kommunallagen, håller för att publicera
tjänstemännens och förtroendevaldas harmlösa uppgifter
(inom ramen för deras tjänster/roller) på hemsidan, i
möteshandlingar och protokoll, i ipad. Tror DI har denna
information på sin hemsida. Däremot kan det inte anses
nödvändigt att publicera uppgifter om allmänheten på
hemsidan med stöd av allmänt intresse. Däremot kan både
allmänt intresse och/eller myndighetsutövning hålla för att
sprida personuppgifter om allmänheten till förtroendevalda
inför möten samt vid utskick av protokoll till förtroendevalda.

Nej

Nej

Nej

Vi arbetar med att inte ha
med personuppgifter i
våra protokoll. I de fall
det är nödvändigt
publiceras dessa
protokoll inte alls. Om det
inte innebär ett alltför
omfattande arbete
maskas uppgifterna så att
protokollet i övrigt kan
läggas ut, men då handlar
det om någon enstaka
sida.

Vi publicerar inte
personuppgifter i
handlingar/kallelser. Vi
maskar om det krävs
kallelser, men inte
sammanträdeshandlingar Vi har gjort bedömningen att behandlingen inte är nödvändig i
. I handlingarna utesluter fallet med privatpersoner. När det gäller tjänstepersoner och
vi i de fall handlingar i ett förtroendevalda så har vi gjort samma bedömning som ni.
ärende innehåller
personuppgifter, alla
handlingarna i ärendet,
men publicerar
resterande handlingar.

Nej

Nej, men måste vara med
säker e-post.

Protokoll lägger ej ut underskrifter på webben.
Privatpersoner deras personuppgifter maskas på webben. På
medborgarförslagen skriver man "medborgarförslagstälaren"
i andra fall "sökanden" istälet för fastighet

Ja

Helsingborg

Håbo

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Från mitt perspektiv så är det väldigt viktigt att vi som
personuppgiftsansvarig har rutiner för kontroll av vad som
publiceras på webben och vad som inte gör det. Jag är
benägen att försöka tänka i termer om att man bör utgå från
vad den registrerade kan förvänta sig vad gäller behandlingen
av dess personuppgifter. När det gäller förtroendevalda och
personer med en offentlig ställning i organisationen så ligger
det normalt i sakens natur att de förväntas representera
organisationen och det torde vara ett naturligt inslag i den
rättsliga grunden att behandlingen av deras (officiella)
uppgifter i form av publicering på Internet är den del av att
utföra en uppgift av allmänt intresse.
När det gäller allmänhet och privatpersoner gör sig dessa
bevekelsegrunder inte gällande med samma styrka.
Utgångspunkten bör därför vara att privatpersoners
personuppgifter inte publiceras på internet om det inte finns
en särskild anledning till det som också prövats gentemot det
integritetsskydd som ges de registrerade. Huruvida uppgiften
i sig ingår i en allmän handling saknar här betydelse, bara för
att en handling är allmän måste den inte publiceras på
Internet. Mer formellt vilka regler som blir tillämpliga i GDPR
så är min bedömning att den rättsliga grunden för
behandlingen i sig är att vi som kommun ska kunna utföra en
uppgift av allmänt intresse där möjligheten till insyn och
kontakt från medborgarna är en viktig del av vårt arbete. Jag
ska kontrollera med mitt nätverk i Helsingborg Stad efter de
dokumenterade rutiner som finns. Jag eller annan
återkommer till dig med detta

Politikers namn osv maskas aldrig. Protokollet som handling
är inte maskat och sekretessbedömning görs vid utlämnande.
Webbpublicering maskar vi privatpersoners personuppgifter i
individärenden, möjligen undantaget de nämnder som aldrig
hanterar några spännande personuppgifter och inte tänker på
frågan till vardags.

Härnösand

Nej

Nej

Laxå

Nej

Nej

Jönköping

Nej

Kramfors

Ja

Nej

Ja

Har ej medborgarförslag. Kommer eventuellt ha
medborgarmotioner framöver där det går att rösta på
inkomna motioner. Finns ett "förfilter" i presidiet för att
granska exempel så att den som skriver ngt inte har skyddade
personuppgifter isf ska det sekretessprövas.
Politiker har skrivit under ett dokument om publicering i sin
början av uppdrag och tjänsepersoner främst chefer genom
sin roll i kommunen. Privatpersoner namnger vi aldrig utan
använder ordet medborgare. Om någon vill veta så upplyser vi
om det.
Politikers namn osv maskas aldrig. Protokollet som handling
är inte maskat och sekretessbedömning görs vid utlämnande.
Webbpublicering maskar vi privatpersoners personuppgifter i
individärenden, möjligen undantaget de nämnder som aldrig
hanterar några spännande personuppgifter och inte tänker på
frågan till vardags.
GDPR har ingen juristiktion över grundlag som OSL. Alltså
följer hanteringen av allmänna handlingar ordinarie regler
helt teknikoberoende. Bifogar rättsfall från Göteborg som kan
vara av principiellt värd dock gäller det ”rätten att bli glömd”.
Vi koncenterar oss på behandling va privata personuppgifter
och gör klassificering av dessa inom ramen för GDPR och
dataskydd, som ett komplement till övrig lagstiftning.
Tjänsterelaterad/Politisk information kring de roller personer
i en offentlig organisation hanteras enligt OSL.

Linköping

Malmö

Nej

Nej

Utreds för
Nej (i de flesta
närvarande. Just
fall. Beror på
nu tillämpas
ändamålet. En
principen om
bedömning görs i
uppgiftsminimeri
varje enskilt fall)
ng.

Nej*

Ja

Nej*

Vi försöker generellt att tänka uppgiftsminimering. Behövs
inte personuppgifter i protokoll, kallelse, tjänsteskrivelse etc.
undviker vi att ange dessa istället för att maska. Vi anger
aldrig sekretessuppgifter i de dokument vi publicerar.
Tjänstepersoner och politikers personuppgifter (namn och ev.
partibeteckning) har vi även med i våra dokument som vi
publicerar på nätet i form av kallelser, tjänsteskrivelser,
protokoll etc. då vi anser att de handlar och agerar inom
ramen för sitt uppdrag/sin tjänst.Linköpings kommun har
inga medborgarförslag utan bara det som kallas för
Linköpingsförslag. Dessa är ju redan publicerade på nätet
eftersom det är ett e-förslag så om de förslagen ev. ska gå upp
till nämnd maskar vi inte förslagsställarens namn då det
redan är publicerat på nätet sedan innan.Anmälan av
delegationsbeslut hanteras särskilt. Vissa nämnder har
utskrivna listor i pärmar, andra skickar ut listan elektroniskt,
men då utan privatpersoners personuppgifter*Vissa nämnder
har utskott där individärenden hanteras, dessa publiceras inte
på nätet. Uppgifterna maskas inte men publiceras inte heller
på nätet.

Ja

Malmö stad har gjort ungefär samma bedömning som ni dvs.
privatpersoners personuppgifter ska inte förekomma vid
webbpublicering av kallelser, protokoll osv. När det gäller
förtroendevaldas personuppgifter och webbpublicering så går
det bra att publicera personuppgifter som är relaterade till
deras yrkesroll och tjänsteutövning (i de flesta fall). Detta
beror på ändamålet med behandlingen och bedömning skall
göras i varje enskilt fall. När det gäller övriga tjänstepersoner
(handläggare osv.) så kommer ärendegruppen att analysera
denna fråga och behovet av eventuella stadsövergripande
rekommendationer/rutiner framöver. Just nu tillämpas
principen om uppgiftsminimering enligt art. 5 GDPR.

Mora

Mullsjö

Nerikes
brandkår

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja (anonymisering)

Nej

Nej

Ja

Ja

När det gäller förtroendevalda och tjänstpersoner så har vi
svarat nej på frågan, och gjort samma bedömning som du. När
det gäller privatpersoner så anonymiserar vi i kallelse och
protokoll och har rutin att alltid se till att vi skriver ex
förslagsställaren. Gällande privatpersoner och
webbpublicering av handlingar så hjälper vårat system oss att
hantera detta. När vi markerar PUL i systemet så tar den
automatiskt bort den filen när vi skapar en sk mötesbok med
alla handlingar.

Ja

Politikers namn osv maskas aldrig. Protokollet som handling
är inte maskat och sekretessbedömning görs vid utlämnande.
Webbpublicering maskar vi privatpersoners personuppgifter i
individärenden, möjligen undantaget de nämnder som aldrig
hanterar några spännande personuppgifter och inte tänker på
frågan till vardags.

Ja

Har namn och partitillhörighet i kallelserna samt på protokoll
både i appersform samt på webbplatsen. De har inte deras
kontaktuppgifter och övriga personuppgifter annat än i egna
mejllistor samt i personalsystemet (för att kunna betala ut
arvoden). Bedömningen är att förtroendevalda och
tjänstepersoner agerar i uppdrag av förtroendeuppdrag och
tjänsten, vilket gör att vissa uppgifter kan spridas och
överföras på webbsidan. Vad gäller privatpresoner så är det
ytterst sällan de finns med i kallelser och protokoll. Det finns
några exempel och då valde de att inte publicera
personuppgifter i kallelse eller protokoll.

Nybro

Nyköping

Nej

Nej

-

-

Ja

-

-

Vi har en manual för protokoll, nedan info är saxad därifrån.
Det finns ingen anledning att publicera personuppgifter på
webben bara för att det är möjligt. Vi har en restriktiv hållning
gällande publicering av personuppgifter. Personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen ska vi bara behandla
personuppgifter när det är nödvändigt och finns ett tydligt
syfte. Därför bör endast namn på enskilda personer eller
andra personuppgifter som fastighetsbeteckning eller
personnummer skrivas ut om det verkligen behövs.
Exempelvis kan det vara ett krav att namn och personnummer
finns med vid ärenden som rör myndighetsutövning, men det
finns ingen anledning att skriva ut namnet på den medborgare
som lämnat in ett medborgarförslag. Namn på kommunens
anställda som deltagit i beredningen av ärendet eller
förtroendevalda som deltar på sammanträden går som
huvudregel bra att skriva. Publicering av protokoll på
nybro.se I Nybro kommun publiceras kommunfullmäktiges
och samtliga nämnders protokoll med tillhörande
beslutsunderlag på nybro.se på anslagsdagen.
Personuppgifter (direkta eller indirekta) som gäller enskilda
personer bör som huvudregel inte publiceras på nybro.se.
Paragrafer och beslutsunderlag som innehåller enskilda
personers uppgifter bör därmed maskas eller inte publiceras
alls. Ärenden som kan omfattas av sekretess eller innehåller
känsliga personuppgifter ska aldrig publiceras. Namn på
kommunens anställda eller på förtroendevalda som deltagit
på sammanträdet eller i arbetet med ett ärende går som
huvudregel bra att publicera.
Håller på att diskutera denna fråga för närvarande.

Ovanåker

Skara

Solna

-

Nej

-

Nej

Ja

-

-

Nej

Se kommentar

Tierp

Vaggeryd

Nej

Nej

Ja

När det gäller medborgarförslag maskar jag inte själva
handlingen som går ut till politikerna och följer med kallelsen.
Däremot arbetar jag aktivt med att namnet inte ska vara öppet
för alla i ärendet i diariet. Ärendet i protokollet ska inte
innehålla personuppgifter när det gäller medborgarförslag,
den information som framgår i protokollet är
”förslagsställaren”.
Vidare har vi en relativt lång information om hur vi behandlar
personuppgifterna i anslutning till den digitala blanketten och
på baksidan av den fysiska blanketten, samt att vi anlitar
personuppgiftsbiträde.Vi publicerar inte medborgarförslagen
på hemsidan, hade vi gjort det hade jag maskat
personuppgifterna.
Dataskyddsombudet har inte deltagit i några diskussioner
rörande dessa frågor.
Ärende- och handlingsmening publiceras per default. Fulltext
publiceras endast om detta valts av handläggare vilket i
princip bara sker i samband med nämndutskick. Anvisning
ang publicering: Personuppgifter ska inte ingå i ärende- eller
handlingsmening (rubrik). Ingår personuppgifter i handling
får den inte publiceras. (Alternativet är att göra en maskad
handling och publicera den – LEX har ingen automatik för
detta.) Reglerna har tillkommit efter granskning av stadens
ärendehanteringssystem genomförd av Datainspektionen
2006.
Kunde ej svara pga frånvaro
Politikers namn osv maskas aldrig. Protokollet som handling
är inte maskat och sekretessbedömning görs vid utlämnande.
Webbpublicering maskar vi privatpersoners personuppgifter i
individärenden, möjligen undantaget de nämnder som aldrig
hanterar några spännande personuppgifter och inte tänker på
frågan till vardags.

Varberg

Nej

Nej

Värmdö

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

När det gäller publicering av privatpersoners uppgifter så har
jag gett rådet att inte publicera dessa (med undantag för
fastighetsbeteckning i harmlösa ärenden). Det går inte att
motivera utifrån allmänt intresse att publicera dessa uppgifter
utan allt maskas. I övrigt publicerar kommunen allt. Ett tips är
att tillämpa försiktighetsprincipen om ni är osäkra och
publicera bara tjänstepersoners uppgifter samt personer som
uppträder i en yrkesroll tex revisorer m.m.
Tjänstepersoners och förtroendevaldas namn och
kontaktuppgifter kan publiceras på webben utan samtycke.
Publicering av medborgarnas namn och övriga
personuppgifter utan samtycke har dataskyddsombudet sagt
att det som regel inte är ok (dvs. behöver maskas eller inte
publiceras alls), men kan eventuellt motiveras beroende på
vad det är (medborgaren ska ha informerats om detta i förväg
i dessa fall). Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden
publiceras inte då det ofta rör myndighetsutövning mot
enskild, inte heller socialnämndens individärenden
publiceras. Vanligtvis maskas personuppgifter i övriga
ärenden, men har sett att det ibland publiceras
personuppgifter ändå.

Växjö (omsorgsnämnden)

Uppsala

Nej

Nej (i protokoll
endast om
närvarande vid
mötet i egenskap
av sin befattning)

Ja

Ja

-

-

-

-

Arbete och välfärd: Kallelser till politikerna skickas via
Assistenten, detta innebär att bara behöriga kommer åt dem.
Kallelsen med bilagor skickas även till andra utanför
myndigheten, men då är inte handlingar med personuppgifter
med. Ärendet finns med på dagordningen men vill någon få
underlagen får man begära ut dem. Vad gäller protokollen
publiceras inte de paragrafer där personuppgifter finns med,
precis som med kallelsen får den som är intresserad begära ut
aktuella paragrafer och beroende på om de är offentliga eller
inte lämna vi ut dem i delar eller i sin helhet eller inte alls.
Totalt sett försöker vi att avpersonifiera så mycket vi kan.
Men i alkoholärenden och individärenden finns
personuppgifter och känsliga uppgifter med och därför
plockas dessa bort vid publicering. Stadsbyggnadskontoret:
Byggnadsnämndens kallelse som ligger i assistenten där vi
delger politiken, tjänstepersoner innehåller väldigt mycket
personuppgifter, här finns kallelsen utan maskning. Av
tidigare nämnd orsak publicerar byggnadsnämnden inte
någon kallelse på nätet. Protokollet publiceras maskat från
alla personuppgifter förutom fastighetsbeteckningen som
kommunfullmäktige tagit beslut på att vi ska publicera på
nätet. I ärenden som avser lagöverträdelse maskas även
fastighetsbeteckningen eftersom detta inte får publiceras på
nätet. Tekniska: Kallelser till arbetsutskottet publicerar jag
inte på hemsidan utan det är endast nämndens kallelse vi
lägger ut. Då plockar jag bort allt underlag med
personuppgifter (inskickade medborgarförslag etc.). Kvar är
protokollsutdragen från TNAU, vilka är avkodade gällande
personuppgifter. Dock finns namn kvar på politiker och
tjänstepersoner. (Beslutsunderlag utan personuppgifter finns
naturligtvis kvar i den publicerade versionen på hemsidan.) I
de publicerade protokollen har jag avkodat namn som är

Umeå

Östhammar

Nej

Nej (som
hvudregel)

Nej

Nej

Olika: Maskning
för vissa
handläggare
(inom
socialtjänsten
eller andra
utsatta
tjänstekategorier
). Vissa viktiga
roller och
funktioner
(kontaktpersone
r, chefer, ombud
Nej. Ej maskning som
etc) publicerar vi huvudregel, men här kan
namn på på
finnas undantag.
webben. Men i
övrigt är vi
sparsamma med
att publicera
namn
slentrianmässigt,
vi funderar alltid
en extra gång om
vi verkligen
behöver lägga ut
tjänstepersoners
namn.

Nej

Ja, maskning

Mer formellt vilka regler som blir tillämpliga i GDPR så är min
bedömning att den rättsliga grunden för behandlingen i sig är
att vi som kommun ska kunna utföra en uppgift av allmänt
intresse där möjligheten till insyn och kontakt från
medborgarna är en viktig del av vårt arbete.

Östersund

Direkt utpekande
personuppgifter rörande
enskilda, till exempel
namn, får publiceras bara
om dessa och övriga
publicerade uppgifter enskilt eller sammantaget
Privarpersoners
- inte kan antas leda till
upppgifter får
att den registrerades
Nej, namn
förekomma i protokoll
personliga integritet
Nej, namn
publiceras om
men ska inte tas in i
kränks. Det betyder att
publiceras om det
det har samband
onödan. Direkt
sådana personuppgifter
har samband med
med
utpekande uppgifter i
inte får publiceras i
tjänsteutövninge
tjänsteutövninge protokoll medför att det
kombination med
n
n
kan finnas behov av
information som är
maskning/anonymiserin integritetskänslig, rör
g innan publicering.
lagöverträdelser eller
omfattas av sekretess.
Namn på enskild person
som lämnat
medborgarförslag eller eförslag får även
publiceras.

Örebro

Nej

Nej, troligtvis inte

Nej

Ja

Vad jag vet så tas enskildas namn bort vid publidering på
hemsidan men inte handläggares namn. Jag tänker att
medborgarens namn kan finnas med i utskick till nämnd vid
kallelse samt i protokollet men däremot inte vid publicering
på hemsidan av t.ex. kallelse eller protokoll. Är frågande till
att det ska finnas ett krav på att medborgarens namn alltid
ska publieras i de fall de utövar sin möjlighet att lämna ett
medborgarförslag. Likaså tänker jag att det inte bör vara ett
krav på att medborgarens ska filmas i kommunens
livesändning om medborgaren får möjlighet att presentera sitt
medborgarförslag i KF. Det bör inte vara en förutsättning. Vad
gäller förtroendevalda: ja, publicering motiveras av
allmänintresset. Vad gäller tjänstepersoner så finns osäkerhet
om det kan vara nödvändigt att alltid ha med uppgiften om
namn vid publicering på hemsidan ur integritetssynpunkt. Det
bör bero på vilken befattning personen har. Är det t.ex.
chefsbefattning bör publicering kunna mtoiveras. Vid enskilda
handläggare kan det gå att argumentera för att det finns
allmänintresse.

Region Blekinge

Nej

Nej

Finns ej i protokoll. Men
vid ett medborgarförslag
bör vissa finnas med.

Region Dalarna

Nej

Nej

Ja

Regioner är annorlunda är kommuner för vi har inte så många
beslut där enskilda är inblandade på samma sätt som
kommuner ex med medborgarförslag, bygglov, ekonomiskt
stöd etc. Bedömningen är dock att som tjänsteman och
politiker är det i dessa roller ok att ha med personuppgifter i
protokoll och på webb men privatpersoner skriver man
omskrivningar eller lägger i sekretessbelagda bilagor om det
är känsliga personuppgifter. DSO: Min bedömning är att namn
på förtroendevalda ska finnas med i kallelser, protokoll och på
webbsida med namn, uppdrag och partibeteckning med
allmänt intresse som laglig grund. Även tjänstepersoner ska
finnas med i kallelser och protokoll med namn och tjänstetitel
anser jag då det också finns ett allmänt intresse av att veta
vilka som är tjänstemän och vilka roller/funktioner de har. Så
laglig grund blir allmänt intresse även här. Jag anser att namn
Finns ej på webben. Vid
och tjänstetitel bör vara med även på webbsida när protokoll
medborgarförslag bör
och kallelse läggs ut på webbsida. När det gäller
namn vara med.
privatpersoner som t ex skickar in medborgarförslag så bör
namn finnas med protokoll, kallelse och webb anser jag. Det
är en balans att skydda personuppgifter, men risken om man
inte behöver synas är att det blir ett missbruk i form av
mängder med ärenden som skickas till kommunen om det
aldrig syns vem det är som står bakom. Däremot behöver inte
adress, e-postadress eller mobilnummer finnas med i
protokoll, kallelse eller webb där t ex medborgarförslag
hanteras. Kan man utforma mall för medborgarförslag med en
del som används i protokoll, kallelse och webb som innehåller
namn och förslag samt en del med kontaktuppgifter som
lagras i diarie? Man ska ju kunna visa att man har rätt att
väcka förslaget så uppgifterna måste ju samlas in. Jag är av
uppfattningen att man absolut inte ska maska/anonymisera i
protokoll utan det måste vara tydligt utifrån rättssäkerhet
Ja

Vi skickar medborgarfröslag direkt till de politiska partiernaa
i Region Dalarna, som i sin tur får bestämma om de vill lägga
en motion som motsvarar medborgarförslaget.

Region Gotland
Region
Gävleborg
Region Halland

Region Jämtland
Härjedalen

-

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej, men frågan utreds.

Nej

Nej

Nej

Samtycke

Nej

Nej

Maskning (eller
anonymisering)

Anonymisering

Finns inte framtaget något dokument som rör hela regionen.
Varje nämnd hanterar de här frågorna var för sig.

Vad jag förstått finns inget regionövergripande formellt beslut
vad gäller detta men när man tittar i webbdiariet så har
medborgarförslag (sedan årsskiftet) personuppgiftsmarkerats
(skyddats) och i titeln nämns endast initialer på medborgaren.
Även i protokoll från fullmäktige skrivs endast initialer på
medborgaren men detta har tydligen ifrågasatts av politikerna
då medborgarna samtycker till behandling av
personuppgifter, när de skickar in förslaget.

Region
Kronoberg

Region
Norrbotten

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja/Nej

Nej

Svar från person 1: SKL har gjort bedömning att
tjänstepersoners och politikers personuppgifter (såsom titel
eller parti) kan publiceras på webben, vilket också är något vi
gör. I vissa fall maskar vi medborgares namn (exempelvis
medborgarförslag). Anledningen till att vi maskar är (tror jag)
snarare att vi bedömt att det innehåller sekretess snarare än
personuppgifter som inte ska röjas. När medborgarförslag
lämnas får medborgaren denna information: ”Tänk på att ett
medborgarförslag i princip alltid är en allmän och offentlig
handling. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av alla
uppgifter som lämnas i medborgarförslaget.” Detta är iof inte
samma sak som ett medgivande om att personuppgifter får
publiceras på webben, så det skulle kanske kunna förtydligas i
e-tjänsten. Med andra ord nej på tjänstepersoner och politiker
samt ja och nej på privatpersoner. Svar från person 2: En liten
komplettering. När en medborgare lämnar ett
medborgarförslag ger vi informationen att vi kommer
behandla personuppgifter i enlighet med GDPR och en princip
är att man ska minimera personuppgiftsbehandlingen och
minimera spridningen av personuppgifter. Det är därför jag
brukar maska personuppgifter som adress, mejladress och
telefonnummer i medborgarförslag i kallelser. Det råder ingen
sekretess så om någon skulle begära ut det omaskade
dokumentet får vi ju lämna ut det.
Utgångspunkten är att medborgarförslag är allmänna
handlingar. Finns således ingen anledning att maska
personuppgifter i handlingarna. Undantget är givietvis om
vissa uppgifter omfattas av sekretess. Det bör dock givietvis
utgå information till de som skickar in medborgarförslag att
handlingen kommer att bli allmän ochhur personuppgifterna

Regionledningsk
ontoret, Region
Stockholm

Nej

Nej

Nej

Ja. Handlingar
webbpubliceras inte om
de innehåller känsliga,
sekretessreglerade eller
annars ”privata”
personuppgifter.

Region Uppsala

-

-

-

-

Region Örebro

Nej

Nej

Nej

Samtycke

Region
Östergötland

Nej

-

-

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter bedöms ha stöd i GDPR art.
6.1 e, nödvändigt för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt
intresse. Politisk tillhörighet publiceras med stöd av GDPR art.
9.2 e
Kunde ej svara pga hög arbetsbelastning
Jag fick svar att vi inte maskar något. Det finns en blankett på
webben där man godkänner publiceringen.
https://www.regionorebrolan.se/Filessv/Örebro%20läns%20landsting/Politik/Medborgarförslag/
Medborgarförslag_mall.pdf?epslanguage=sv Jag har inte varit
inblandat i diskussioner kring detta och behöver titta på det
lite närmare. Spontant så tycker jag inte att det föreligger
hinder med publiceringen.
Vi har inte hanterat frågan sedan GDPR trädde i kraft, men jag
kontrollerade hur det ser ut idag inom Region Östergötland
och har fått följande svar:När det gäller namn på våra
politiker så maskar vi inte dessa. När det gäller
medborgarförslag så godkänner medborgaren vår användning
se denna länk:
https://www.regionostergotland.se/Demokrati-ochinsyn/Tyck-till-och-paverka/Medborgarforslag/

Bilaga 3. Behandling av personuppgifter, kompletterande svar
Kommun

Kommentar till bedömningen
När det gäller tjänstepersonal och politiker resonerar vi som ni att det ingår i uppdraget (dvs laglig grund anställningsavtal/överenskommelse). När det
gäller tjänstemän så försöker vi att använda funktion om det är möjligt. När det gäller privatpersoner så maskar vi ( eller tar bort och det skrivs två
protokoll) alla personuppgifter så att de inte är med i det som publiceras på webben. Detta gäller även medborgarförslag. Sen kan ju handling begäras ut om
någon vill titta närmare, men publiceras inte alltså.
Av JP-ITnet har vi sett följande svar på likande fråga – och därför har vi valt att göra som vi gör. Här är det svaret: Webbpublicering av protokoll från
direktions- och nämndmöten. JP ITnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något
enskilt fall.
Fråga: Jag undrar över webbpublicering av protokoll från direktions- och nämndsmöten. Vilka personuppgifter har vi rätt att publicera? Jag har tittat på hur
andra kommuner gör och ser att det är lite olika. Några har slutat att publicera protokollen och några "mörkar" namn men inte fastighetsbeteckning, som ju
också är en personuppgift. Har också sett att en del "mörkar" namnteckning från till exempel justeraren men inte namnförtydligandet.

Staffanstorp

Svar: Det är inte helt enkelt att besvara hur det ser ut i det specifika fallet. Utgångspunkten är i grund och botten offentlighetsprincipen. Publicering av
protokoll från direktions- och nämndsmöten är viktigt ur en offentlighetsaspekt. Offentlighetsprincipen i viss mån före GDPR på så vis att personuppgifter i
allmänna handlingar får lämnas ut för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i
enlighet med GDPR (art 86). Enligt offentlighetsprincipen finns det dock ingen skyldighet att publicera den här typen av information på internet. Om
kommunen väljer att göra det ska därför dataskyddsförordningen följas och ni måste ha rutiner för hur personuppgifter hanteras. För att en behandling ska
vara tillåten krävs att det finns en laglig grund, de grundläggande principerna efterlevs, de registrerades rättigheter uppfylls och säkerheten av
personuppgifterna garanteras. Första steget är att identifiera vilka personuppgifter som behandlas. I ert fall nämner du namn, namnteckning och
fastighetsbeteckning. Gällande detta rekommenderas en utredning om det är fler uppgifter som behandlas, eftersom det påverkar den
fortsattabedömningen. Den lagliga grund ni har närmast till hands är artikel 6.1 (e) i förordningen, det vill säga att behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Här kan sägas att den allmänna serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen talar för ett
tillhandahållande av information i elektronisk form. För att kunna stödja behandlingen på denna grund krävs dock en helhetsbedömning, vilket inte är helt
enkelt. Är publiceringen proportionerlig och välavvägd, måste personuppgifterna göras tillgängliga etc.? Detta hänger också ihop med nästa del – de
grundläggande principerna. Uppgifterna i protokollet måste behandlas lagligt, korrekt och öppet. De ska samlas in för särskilda och uttryckligt angivna
berättigade ändamål. Behandlingen bör därmed finnas med i er registerförteckning. Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
relation till ändamålen. Det är därför inte tillåtet att publicera överflödiga uppgifter som kön eller ålder i den mån det inte uppfyller detangivna ändamålet.
Uppgifterna ska vidare vara korrekta, vilket får begränsas i viss mån då det inte ska vara möjligt att radera eller rätta ett protokoll i efterhand med hänsyn
till offentlighet och arkivering. De får inte heller lagras längre än nödvändigt. Slutligen måste säkerheten av

personuppgifterna garanteras. Det finns flera säkerhetsåtgärder som kan och ska iakttas (se art 32). Bland annat kan det handla om pseudonymisering eller
kryptering. Att ”mörka” vissa uppgifter, i ert fall mörka namnet men inte fastighetsbeteckningen, är en pseudonymisering på så vis att
fastighetsbeteckningen i sig inte direkt identifierar en person. Fastighetsbeteckningen är som du säger en personuppgift då den tillsammans med annan
uppgift, exempelvis namn, identifierar den registrerade. Att därmed mörka namnet men inte fastighetsbeteckningen är alltså inte ett sätt att avidentifiera en
personuppgift, utan snarare att försvåra tillgängligheten av personuppgifter och på så vis öka säkerheten. Att namnteckningen är ”mörkad” men inte
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namnförtydligandet har också att göra med säkerheten. Ett namnförtydligande på personen som fattat ett beslut eller skrivit under ett protokoll måste
forts
anses vara nödvändig information till allmänheten och därmed befogat. Namnteckningen är däremot en för personen direkt och unik identifierare som
dessutom kan användas för att ingå juridiskt bindande avtal. Den är alltså mer skyddsvärd ur ett integritetshänseende, särskilt då vi lever i en tid där
urkundsförfalskning och identitetsstölder blir alltmer vanligt. Sammanfattningsvis kan sägas att förordningen i sin helhet ska beaktas, och att vilka
uppgifter ni får behandla i webbpubliceringen av protokollet styrs av art, omfattning, sammanhang och ändamål med protokollet, samt säkerhetsåtgärderna
ni anser vara nödvändiga i förhållande till personuppgifterna och riskerna med publiceringen av dessa.

Göteborg

Vi är tio DSO:er i Göteborgs stad som har delat upp ansvaret för verksamheterna inom staden och jag kan dessvärre inte svara för allas tycke och smak i det
här fallet men har dryftat frågan med ett par kollegor och vi har spånat fram följande. Inledningsvis så kan vi säga att vi i Göteborg har något vi kallar
Göteborgsförslaget vilket innebär att du inte behöver vara folkbokförd i kommunen för att få lägga fram ett förslag. Kommunfullmäktige i Göteborg har inte
beslutat om att införa medborgarförslag. I Göteborg är det fackförvaltningen Kommunikation och medborgarservice som hanterar själva bearbetningen av
inkomna förslag exempelvis hanterar eventuella frågor kring förslag och även övervakar att kravet om 200 röster uppfylls. Sedan förmedlas förslaget till
aktuell nämnd och där skiljer sig behandlingarna åt sett till hur personuppgifterna framställs i kallelser, protokoll etc. Som det ser ut idag, vilket skiljer sig
lite från förvaltning till förvaltning, publiceras namn, postort och tidpunkt för förslaget. Frågan har inte direkt aktualiserats hos oss ännu men vi har spånat
lite kring vad vi tycker. Vi ställer oss frågande till varför man ska ha med förslagslämnare med mera i ett protokoll dels sett till röstkravet om 200 röster,
dels sett till att ”förarbetet” med att eventuellt kontakta förslagslämnaren för frågor eller för att förtydliga förslaget har redan genomförts innan det skickas
till nämnden. Av bland annat de anledningarna ser vi inte riktigt varför namnet behöver stå med i protokollet. Det vi tänker som motargument kan vara
offentlighetsprincipen och hur långtgående den är. Det vi tänker som den springande punkten här är att tydlig information måste (som vid alla
behandlingar) ges till den/de som lämnar förslag och att det tydligt framgår vad som kommer att ske med förslaget med tillhörande personuppgifter
framöver.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-15
Tillväxtförvaltningen
Helena Randefelt
0581-816 06
helena.randefelt@lindesberg.se
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ÄRENDE 2

Kommunstyrelsen

Utredning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avvaktar med en omorganisation gällande
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta fram en tydlig
uttalad arbetslinje genom samverkan mellan politiker och tjänstepersoner
under 2019 för att antas politiskt att gälla senast från den 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2018 att uppdra till
kommundirektören att se över möjligheten, med för- och nackdelar, att lägga
ihop verksamheterna arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.
Den 8 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till
kommundirektören att ta fram tre olika förslag till organisation där
arbetslinjen ska gälla samt presentera möjliga konsekvenser av dessa förslag.
Delredovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019.
Delredovisning daterad den 15 mars 2019 överlämnas till kommunstyrelsen
den 26 mars 2019 för vidare ställningstagande.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Bilagor:
Utredning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
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1. Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att från och med augusti 2012 inrätta en
arbetsmarknadsenhet, organiserade tillsammans med en vuxenutbildningsenhet under
arbetsmarknadsförvaltningen/arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsenhetens
syfte var att vara ingången och mötesplatsen för vuxna som vill och behöver utveckla sin
kompetens för det framtida arbetslivet. Målet var att alla deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder går vidare till studier eller arbete och utbetalning av
försörjningsstöd skulle minskas med minst 2 miljoner kronor för år 2013 jämfört med år
2012.
Den nya organisationen skulle utvärderas i maj 2015.
Under 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny politisk- och
förvaltningsorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2015. Där organiserades
arbetsmarknadsenheten, utbildningsenheten, kulturenheten och näringslivsenheten
under tillväxtutskottet/tillväxtförvaltningen. Någon utvärdering av den då snart tre år
gamla arbetsmarknadsenheten gjordes aldrig efter att den nya organisationen trädde i
kraft.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2018 att uppdra till kommundirektören att
se över möjligheten, med för- och nackdelar, att lägga ihop verksamheterna
arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.
Den 8 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att ta
fram tre olika förslag till organisation där arbetslinjen ska gälla samt presentera möjliga
konsekvenser av dessa förslag. Delredovisning ska ske vid kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2019.

2. Förändrade målgrupper
När arbetsmarknadsenheten bildades 2012 var arbetslösheten i Lindesbergs kommun
13.3 % för invånare 16–24 år och 8,9 % för invånare 18–64 år.
Under 2018 var arbetslösheten 5,2 % för invånare 16–24 år och 6,4 % för invånare 18–
64. Arbetslösheten har därmed sjunkit flera procentenheter sedan bildandet av
arbetsmarknadsenheten, främst för unga invånare.
2012 var 6 % av deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten 24 år eller yngre, 2018
var det 22 % deltagare i samma ålderskategori. Arbetslösheten hos ungdomar var alltså
högre 2012, men färre unga var i arbetsmarknadsverksamhet. I dag är arbetslösheten
betydligt mycket lägre för den ålderskategorin, men det är trots det fler ungdomar som
är i arbetsmarknadsverksamhet idag än 2012.
Målgrupperna som arbetsmarknadsenheten arbetar med har förändrats på flera vis
sedan starten, likväl som målgrupperna inom försörjningsstöd, se diagram nedan.
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3. Tre förslag med fördelar och konsekvenser
3.1.

Flytt av arbetsmarknadsenheten till socialförvaltningen

Verksamhetsorganisation
Arbetsmarknadsenheten flyttas från tillväxtförvaltningen till socialförvaltningen,
verksamhetsområde individ och familj. Förslagsvis kan verksamhetsområdet då byta
namn till arbete och försörjning.

Socialförvaltningen
(förvaltningschef)

Vård och omsorg

Funktionsstöd

(verksamhetschef)

(verksamhetschef)

Arbete och
försörjning
(verksamhetschef)

(enhetschef)

(verksamhetschef)

Arbete och försörjning

Arbetsmarknadsenhet

Försörjningsstöd
(enhetschef)
Barn och unga
(enhetschef)
Boendestöd
(enhetschef)

Tillväxtförvaltningen

Kulturenheten

Näringslivsenheten

Utbildningsenheten
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Politisk organisation
Nuvarande politiska organisation kvarstår men med förändrade ansvarsområden,där
arbetsmarknadsenhetensfrågor tillhör socialnämndenistället för tillväxtutskottet.

Delegation och reglementen
Följande ansvarsområdenflyttas från tillväxtutskottet till socialnämnden:
Ansvar för kommunens flyktingmottagande i samverkan med berörda aktörer
Ansvar för en arbetsmarknadsenheti samverkan med berörda aktörer
Inom arbetsmarknadsenheteningår idag praktiksamordning, feriejobb för ungdomar,
serviceteamet,medborgarservice,snickeriet och fritidsbanken.
Fördelar
Enhetschefernaför försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhetenskulle hamna i samma
ledningsgrupp och under sammaverksamhetschefvilket skulle kunna leda till ökad
samverkan,ökad dialog och sammasyn på övergripande ledning och styrning.
Enheterna skulle även dela politisk styrning, vilket skulle kunna leda till en mer
homogen målbild för målgrupperna enheterna samverkar kring och arbetar med.
Konsekvenser
Arbetsmarknadsenhetenriskerar att tappa kontakten till vuxenutbildning. Speciellt när
arbetsmarknadsenhetendelar deltagare med vuxenutbildningen genom sfi (svenskaför
invandrare). Vid workshop genomförd den 6 mars 2019 med handläggarefrån
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhetenidentifieras bland annat faktorer kring
upplägget av sfi-verksamheten,som snarare behöver stärkas upp ytterligare än flyttas
ifrån arbetsmarknadsenhetenorganisatoriskt.
Kommentarer utifrån dialog med verksamheterna
Hotbilden har under de senasteåren ökat markant för handläggareinom
försörjningsstöd. I dagslägetpågår ett arbete inom socialförvaltningen för att skapa
ändamålsenligalokaler utifrån säkerhetsaspekten,vilket är viktigt även vid en eventuell
samlokalisering.
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3.2.

Flytt av försörjningsstöd till tillväxtförvaltningen

Verksamhetsorganisation
Försörjningsstöd flyttas organisatoriskt till tillväxtförvaltningen.

Tillväxtförvaltningen
(förvaltningschef)
Kulturenheten
(enhetschef)

Näringslivsenheten
(enhetschef)

Utbildningsenheten
(2 rektorer)

Arbetsmarknadsenh
eten (enhetschef)

Försörjningsstöd
(enhetschef)

Politisk organisation
Tillväxtutskottet är idag ett utskott under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får
enligt sitt reglemente § 26 tillskapa de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter
som styrelsen ansvarar för.
Tillhörande nuvarande socialnämnd som ansvarar för ärenden som rör försörjningsstöd
finns ett individutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare från nämnden. Ska
tillväxtförvaltningen ansvara även för försörjningsstöd behöver den politiska
organisationen förändras. Antingen så tillskapas ytterligare ett utskott under
kommunstyrelsen för individärenden kopplat till försörjningsstöd, eller så görs
utskottet om till en egen nämnd med ett individutskott under nämnden.
Tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen likställs då med barn- och
utbildningsnämnden/förvaltningen och socialnämnden/förvaltningen, och bör då som
de andra nämnderna ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Under 2018 hanterade socialnämndens individutskott ca 30 ärenden som avsåg
försörjningsstöd (inklusive lottade ärenden). En omorganisation skulle alltså leda till en
ärendeminskning för socialnämndens individutskott.
Delegation och reglementen
Beroende på val av organisation behöver delegationsordningar revideras. Vid en
utskottsorganisation behöver de ärenden inom försörjningsstöd som är delegerade till
socialnämnden/socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens ordförande.
delegeras till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens individutskott och
kommunstyrelsens ordförande alternativt tillväxtnämndens/utskottets/nämndens
ordförande istället.
Vid en ny nämndorganisation behöver en ny delegationsordning för tillväxtnämnden
skapas och de ärenden som rör nämnden behöver flyttas från kommunstyrelsens
delegationsordning till den nya nämndens delegationsordning. Likaså behöver de
ärenden inom försörjningsstöd som är delegerade till socialnämnden/socialnämndens
arbetsutskott och socialnämndens ordförande delegeras till
tillväxtnämnden/individutskottet och tillväxtnämndens ordförande.
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Även reglementen behöver revideras/upprättas där ansvarsområdenför
försörjningsstöd flyttas till tillväxtutskottet/tillväxtnämnden beroende på vilka politiska
beslut som tas.
Nuvarande organisation

Förslag till ny utskottsorganisation

Kommunstyrelsen

NYTTTillväxtutskottet

Individutskott
(försörjningsstöd)

Utskottet för stöd
och strategi
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Förslag till ny nämndorganisation
Kommunfullmäktige

Revision

Kommunstyrelsen

Utskottet för stöd
och strategi

Barn- och
utbildningsnäm
nden

Samhällsbyggna
dsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

NYTT
Tillväxtnämnden
NYTT

Arbetsutskott

Individutskott

Individutskott
(försörjningsstöd)

Fördelar
Enhetscheferna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten skulle hamna i samma
ledningsgrupp och under samma förvaltningschef vilket skulle kunna leda till ökad
samverkan, ökad dialog och samma syn på övergripande ledning och styrning.
Enheterna skulle även dela politisk styrning, vilket skulle kunna leda till en mer
homogen målbild för målgrupperna enheterna samverkar kring och arbetar med.
I denna organisation skulle även vuxenutbildningen ingå i samma förvaltning och
ledningsgrupp vilket skulle kunna stärka upp samarbetet mellan samtliga tre enheter
ytterligare.
Konsekvenser
Försörjningsstöd skulle riskera att tappa kopplingen till barn och unga samt boendestöd.
Idag finns samsynen inom enheterna kring barnperspektiv där man arbetar gemensamt
runt familjer vid exempelvis våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Det finns en
kännedom i socialnämnden om ärenden som rör barn och deras familjer och en
helhetssyn runt hela familjesituationen inför beslut som fattas. Om försörjningsstöd
flyttas organisatoriskt ifrån individ och familj finns risken för att helhetssynen kring
individen/familjen minskar och kan leda till konsekvenser på sikt.
Om försörjningsstöd flyttas över till tillväxtförvaltningen byter försörjningsstöd
myndighet, vilket innebär en skarpare sekretess jämtemot resterande delar i
socialförvaltningen dit försörjningsstöd har kopplingar, där flera enheter kan hantera
samma individer.
Denna omorganisation skulle kräva större organisatorisk strukturering på politisk nivå.
På sikt behöver det inte vara en konsekvens, men inför eventuellt genomförande
kommer det att kräva mer arbete och resurser.
Kommentarer utifrån dialog med verksamheterna
Hotbilden har under de senaste åren ökat markant för handläggare inom
försörjningsstöd. I dagsläget pågår ett arbete inom socialförvaltningen för att skapa
ändamålsenliga lokaler utifrån säkerhetsaspekten, vilket är viktigt att säkerställa även
fortsättningsvis, vid en tanke om eventuell samlokalisering.
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3.3 Bibehållen organisation med utökad samverkan
Försörjningsstöd kan fortsatt vara organiserat under socialförvaltningen – individ och
familj och arbetsmarknadsenheten kan fortsatt vara organiserat under
tillväxtförvaltningen. Enheterna har arbetat aktivt, och har gjort under en längre tid, för
att stärka samverkan och samarbete. Enheterna arbetar kontinuerligt med
gemensamma rutiner och riktlinjer, för att hantera de utmaningar och förändrade
målgrupper som enheterna har ett gemensamt ansvar för.
Enheterna har gemensamma handläggarträffar kontinuerligt, samt har diskussioner
förts om att enheternas handläggare ska kunna sitta hos varandra utifrån deltagarnas
behov och omfattning.
Personer på förvaltningsledningsnivå och handläggare ska efter behov träffas cirka två
gånger per termin för att diskutera och lösa gemensamma utmaningar, utifrån vad som
är aktuellt just då. Till dessa träffar kan även andra aktörer (interna eller externa) som
är relevanta för att lösa aktuella frågeställningar bjudas in. Genom att införa dessa
möten på en övergripande nivå kan frågor som är övergripande hanteras på ett annat
och mer effektivt sätt. Utvecklingsområden kan upptäckas innan de blir ett problem och
hanteras på ett snabbare och effektivare sätt.
Båda enheterna kommer under 2019 att arbeta fram sina grunduppdrag utifrån
Lindesbergs kommuns nya styrmodell. Utifrån att enheterna förmodligen kommer att
definiera flera beröringspunkter i sina grunduppdrag kommer det bli mer uppenbart att
enheterna har flera gemensamma mål att arbeta med. Detta kan med fördel arbetas med
tillsammans vid gemensamma ledningsträffar för att skapa konsensus ner till enheterna.
Enhetscheferna planerar för att genomföra gemensamma dragningar vid nämnd/utskott
för att belysa gemensamma utmaningar och arbetssätt för politiken. Det är viktigt att
inte bara lyfta det arbete som är positivt, utan organisationerna behöver bli bättre på att
lyfta de gemensamma utmaningar som faktiskt finns, dels för att medvetandegöra
politiken om dem, likväl för att möjliggöra politiska prioriteringar.
Fördelar
I dagsläget pågår ett förvaltningsövergripande arbete sedan en längre tid tillbaka för att
stärka upp samverkan kring de gemensamma målgrupper som försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten har. Vid en eventuell omorganisation finns i dagsläget en risk
att fokus flyttas till omorganisationen och det arbete som pågår idag tappar fart, då
omorganisationer tenderar att skapa oro i organisationer. Problematiken kring vissa
målgrupper kvarstår oavsett organisation och förvaltningarna är medvetna om vikten av
samverkan kring dessa.
Inom försörjningsstöd pågår även ett omfattande arbete med digitalisering och
automatiserade beslut, vilket kommer innebära ett stort arbete med förändrade
arbetssätt för enheten. I dagsläget har handläggarna en väldigt stor ärendemängd, där
handläggningen kommer underlättas med digitala lösningar. Enheten behöver dock
arbetsro för att kunna arbeta målmedvetet med de projekt de driver idag.
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I en föränderlig omvärld finns det en fördel i att en organisationsförändring läggs
vilande tills det är utrett vilken organisation som behöver tillskapas utifrån vilka
förutsättningar som ges från statligt håll samt vilken organisation som krävs för att ge
deltagarna bästa möjliga förutsättningar att gå ut i egen försörjning. I dagsläget vet vi
inte vad Arbetsförmedlingens nya roll innebär, eller vilken roll Lindesbergs kommun
behöver ta utifrån den förändringen.
Konsekvenser
Några direkta konsekvenser om enheterna fortsätter arbetar aktivt med sin
gemensamma plan för samverkan kan inte identifieras. Den mest betydande
konsekvensen kommer bli att fördelarna med en gemensam organisation inte uppnås i
samma utsträckning. Att enheterna inte tillhör samma organisation betyder dock inte att
cheferna inte kan ha ledningsmöten för att arbeta med enheternas gemensamma frågor,
likväl som enheterna kan ha gemensamma enhetsmöten trots olika
förvaltningstillhörigheter.
Kommentarer utifrån dialog med verksamheterna
Medarbetarna belyser vikten av fortsatt samverkan för att undvika att dubbelarbete
sker (t ex. kartläggning och planering) och kontinuerligt arbeta med gemensamma
rutiner och riktlinjer. Likväl är samverkan viktigt för att säkerställa ett gemensamt fokus
och mål för aktuella målgrupper.

4. Omvärldens påverkan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har i
januariöverenskommelsen angett några punkter som berör det arbetsmarknadspolitiska
området. Bland annat ska kunskapslyftet byggs ut, inklusive högskola, yrkeshögskola,
vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
Vägen in på arbetsmarknaden förstärks genom att fler får chansen till ett jobb utan
utbildningskrav. Detta sker genom ett införande av etableringsjobb med lägre lön för
nyanlända och långtidsarbetslösa.
Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Ett nytt system baserat på LOV ska
utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
(Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara
fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående
aktörer mm.) Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med
att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att
säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, genom att de ska
kontrolleras, rangordnas och certifieras.
Arbetsförmedlingen har meddelat varsel för 4 500 anställda och 130 av
Arbetsförmedlingens kontor kommer att försvinna. Om Lindesberg får ha kvar sitt
kontor är i dagsläget inte fastställt. Hur Arbetsförmedlingens roll kommer att påverka
oss idag vet vi i nuläget inte, och vi vet inte heller vilken roll kommunen kommer behöva
ta utifrån vad som händer med arbetsförmedlingen. Vad som kan konstateras av
januariöverenskommelsen är att Arbetsförmedlingens roll kommer att förändras mer
mot en kontrollmyndighet, och ansvaret att arbeta med arbetssökande förväntas utföras
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av fristående aktörer. I dagsläget är det oklart om kommunen kan eller ska ta den rollen
som en fristående aktör, eller om Lindesbergs kommun kan säkerställa en långsiktigt
hållbar lösning med privata certifierade aktörer.
Migrationsverket avvecklar sin verksamhet i Lindesberg under 2019, detta innebär att
21 personer är varslade om uppsägning. Migrationsverket kommer att avveckla 294
boendeplatser i kommunen, planeringen av detta pågår under våren 2019. I Örebro
avvecklas asylprövningen och den samlas till Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och
Boden. Hur detta kommer att påverka Lindesberg vet vi inte ännu.
I samband med avveckling från Migrationsverket kan tillströmning av nya medborgare
ske vilket kan leda till ökade skatteintäkter eller kostnadsökningar inom olika
verksamhetsområden.
Forskning påvisar att barn som växer upp i utanförskap vållar mycket social stress,
särskilt för yngre barn, vilket leder till att dessa barn som vuxna i genomsnitt har
arbetsinkomster som är en tredjedel lägre jämfört med unga som fått möjlighet att flytta
till ett mer normalt grannskap. (Stefan Fölster “Den inkluderande staden”) I Lindesberg
har vi bostadsområden där det idag bor en majoritet av utlandsfödda personer där vi
har problem med integrationen. Enligt forskningen ovan är det möjligt att beräkna
konsekvenserna av åtgärder som lyfter ett grannskap från utsatt till att bli mer normalt,
nuvärdet av ett sådant lyft är överstiger tre miljoner kronor för en familj med två små
barn, vinsten består av ökade skatteintäkter på barnens framtida högre inkomster, men
också lägre kommunala och statliga kostnader för polis, socialtjänst och andra insatser.
Detta är något kommunen behöver arbeta med på strategisk övergripande nivå då
utmaningen berör fler delar av kommunens verksamheter än socialförvaltningen och
tillväxtförvaltningen.

5. Andra faktorer som kan påverka våra enheter
En viktig faktor som tidigare nämnts är de förändrade målgrupperna som
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten arbetar med tillsammans och var för sig.
Flertalet individer både inom försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten står väldigt
långt ifrån arbetsmarknaden, och behöver andra insatser än de som idag erbjuds.
I dagsläget är det ungefär 17 % av de som är inskrivna på försörjningsstöd som är
delaktiga i arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Enheterna har tillsammans
identifiera vilka målgrupper som enheterna behöver arbeta på ett annat sätt kring. För
det behövs det aktiviteter för de olika målgruppernas behov för att de ska kunna göra
stegförflyttningar från försörjningsstöd, inom arbetsmarknadsenheten och på sikt
kunna nå egen försörjning. Till exempel är ett större antal inom försörjningsstöd i behov
av att komma till arbetsmarknadsenheten för arbetsträning, då behöver det finnas
aktiviteter att erbjuda den målgruppen. För flertalet individer är stegförflyttningen från
arbetsmarknadsenheten in till en yrkesutbildning för stor, och det tar väldigt lång tid att
ta sig dit för de individer som inte har en grundskoleutbildning från sitt hemland.
Deltagarna har då behov av korta jobbutbildningar, arbetsträning/inskolning inom en
variation av yrkes-/branschinriktningar.

LINDESBERGS KOMMUN 13

Det kan även konstateras att arbetsmarknadsenheten skulle kunna/behöva arbeta med
fler deltagare inom försörjningsstöd, men det kräver dels resurser för att kunna göra
arbetsförmågebedömningar samt att det finns aktiviteter för individerna att delta i. Det
kan röra sig om personer med social fobi, psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna personer
likväl som det kan vara unga personer som saknar gymnasiebetyg eller personer som
saknar kunskap om den svenska arbetsmarknaden.
Samtal pågår om att hitta fler samverkansfunktioner utifrån att arbetsmarknadsenheten
ska ha en större verktygslåda för att kunna arbeta på fler sätt med fler deltagare från
försörjningsstöd.

6. Arbetslinjen
En tydlig uttalad arbetslinje bör tas fram genom samverkan mellan politiker och
tjänstepersoner. Att kopiera en annan kommuns arbetslinje rekommenderas inte utan
en modell som är anpassad utifrån Lindesbergs kommuns förutsättningar och
organisationsstruktur bör arbetas fram under 2019 för att antas politiskt att gälla senast
från den 1 januari 2020.

7. Ekonomiska konsekvenser
Utredningen har inte gått in på ekonomiska konsekvenser för en eventuell
omorganisation, utan det blir steg två utifrån eventuellt fattade politiska beslut. Det
utredningen kan konstatera är att en förändrad nämndorganisation kan leda till utökade
kostnader beroende på vilket alternativ som skulle vara aktuellt. Detta beroende bland
annat kostnader för ytterligare ett individutskott. En ny nämnd skulle innebära fler
förtroendevalda i den politiska församlingen. Det kan även diskuteras vilken roll en
eventuell tillväxtnämnds ordförande ska ha, då kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden idag har varsin heltidsarvoderad ordförande,
samt en vice ordförande med ett fast arvode. Ska tillväxtnämndens ordförande likställas
med övriga ordföranden innebär det en ökad kostnad i ordförandearvode, då
tillväxtutskottets ordförande och vice ordförande idag inte har något separat arvode för
det specifika uppdraget.
En eventuell omorganisation behöver inte betyda att enheterna ska samlokaliseras
geografiskt. Enheterna kan byta organisatorisk tillhörighet men behålla sina fysiska
placeringar, dels utifrån säkerhetsaspekten kopplad till handläggarna på
försörjningsstöd samt arbetsmarknadsenhetens koppling till Masugnen. Ska enheterna
däremot samlokaliseras skulle det kunna innebära en utökad kostnad, då det i dagsläget
inte finns utrymme för samlokalisering i befintliga lokaler. I sådana fall krävs det en
gemensam större lokal, där det finns utrymme för arbetsmarknadsenhetens dagliga
aktiviteter för deltagare, samt säkerhetslösningar som är ändamålsenliga för
försörjningsstöds handläggare.
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8. Slutsatser
Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder gör att kostnaderna för försörjningsstöd
minskar (SKL), och i snitt lägger kommunerna i landet 479 kr/invånare på
arbetsmarknadsåtgärder. Lindesbergs kommun la år 2017 286 kronor/invånare på
arbetsmarknadsåtgärder, den fjärde lägsta siffran i Örebro län (KOLADA).

En organisationsutredning bör utgå ifrån vad som ska uppnås, och vad det får kosta. I
dagsläget kan det konstateras att Lindesbergs kommun lägger mindre resurser än riket
på arbetsmarknadsinsatser och professionen bedömer utifrån det behov som ses hos
både arbetsmarknadsenheten och inom försörjningsstöd så behövs det flera olika typer
av insatser att arbeta vidare med inom arbetsmarknadsenheten. Utifrån den förändrade
målgruppen och de resurser som fördelas till arbetsmarknadsenheten idag är det inte
rimligt att förvänta sig mer än det som finns idag, och då är det svårt att kvalitativt
kunna arbeta med fler av de deltagare som finns inom försörjningsstöd.
KPMG utvärderade ny politisk organisation och förvaltningsorganisation (Dnr
AKK2015/310) som presenterades för kommunstyrelsen under våren 2017. Utredarna
konstaterar att vid en förändring av en organisation är det nödvändigt att ha ett tydligt
uttalat syfte och mål med vad som ska uppnås med omorganisationen. Goda
organisatoriska lösningar kan erbjudas först när syftet och målen med verksamheterna
är tydliga. Organisationslösningar kan stödja ett gott utvecklingsarbete mot målen men
kan i sig självt inte vara ett mål. Syftet och målen med omorganiseringen bör vara tydligt
kommunicerat ut i alla delar av verksamheten, detta för att säkerställa att det finns en
samsyn kring vad som ska uppnås med den nya organisationen så att alla jobbar åt
samma håll.
Utifrån ovanstående konstaterande samt vilka eventuella förändringar reformeringen av
Arbetsförmedlingen kommer innebära för Lindesbergs kommun så föreslår vi att
kommunstyrelsen avvaktar med en omorganisation gällande arbetsmarknadsenheten
och försörjningsstöd.
Vill kommunstyrelsen trots detta vill genomföra en omorganisation föreslår vi att ett
tydligt syfte och mål tas fram för att säkerställa att det finns en samsyn kring vad som
ska uppnås med den nya organisationen så att alla jobbar åt samma håll, förslagsvis i ett
tydligt uppdragsdirektiv/projektdirektiv (enligt av förvaltningschefsgruppen antagen
mall) som antas av kommunstyrelsen innan uppdrags/projektstart.
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KS 2018/304-4

Kommunstyrelsen
2018-12-11

Utredning arbetsmarknadsenhet försörjningsstöd
KS § 125/2018 - Kommunstyrelsen uppdrar till
kommundirektören att se över möjligheten, med för- och nackdelar,
att eventuellt lägga ihop verksamheterna arbetsmarknadsenhet och
försörjningsstöd.
KS § 149/2018 - Utredningen har startat med interna resurser och
förslag kan presenteras för kommunstyrelsen i december 2018.
Detta medför, enligt förvaltningschefernas bedömning, att det inte
är genomförbart med en sammanslagning från årsskiftet.
Utredningen får visa när detta lämpligas kan genomföras under
förutsättning att detta beslutas av kommunstyrelsen.

Nuläge försörjningsstöd
• Försörjningsstöd arbetar idag med ca 500 ärenden och av dessa är ca
85 personer, dvs ca 17% aktuella på arbetsmarknadsenheten.
• Handläggarna på försörjningsstöd har ca 60 ärenden/handläggare.
• Försörjningsstöd skickar beställning till AME i GW. Varannan vecka är
det gruppmöte på AME dit deltagaren kallas. Där får deltagaren
information och blir inbokad på enskilt möte. Annars skickas kallelse,
målet är en träff inom 14 dagar.
• Om deltagaren inte meddelar att den inte dyker upp, skrivs hen ut från
AME och skickas åter till försörjningsstöd.
• Deltagare kan utifrån denna skickas fram och tillbaka mellan enheterna.

Nuläge arbetsmarknadsenheten
• Arbetsmarknadsenheten har 2018-10-10 146 aktuella deltagare
varav 74 är inskrivna från socialförvaltningen
• Arbetsmarknadsenheten inkluderar flyktingmottagningen och har
14 anställda, varav 2 arbetsmarknadshandledare och 2
arbetsmarknadshandläggare.

Samverkan mellan enheterna idag
• Gruppkonstellationer
• Gemensamma rutiner, dialog, aktiviteter
• Avstämningsmöten mellan enhetschefer
• Samverkan mellan enheterna behöver stärkas och utvecklas
• Projekt all in

Omvärldsbevakning – Hallsbergs kommun
• Hallsberg har en social- och arbetsmarknadsnämnd/-förvaltning.
• Hallsberg har sedan 2014 ett politiskt beslut att arbeta med
”arbetslinjen” vilket fått positiva resultat både för de enskilda
individerna och man har där även kunnat bromsa försörjningsstödet.
• Arbetslinjen innebär att ”En person som är berättigad till
försörjningsstöd ska vid varje specifikt tillfälle utifrån egen förmåga och
förutsättning aktivt arbeta för att snabbast möjligt uppnå egen
försörjning”
• Vid införandet av arbetslinjen och utökat samarbete mellan AMI och
försörjningsstöd togs beslutet att låta anställda söka om sina tjänster.

Omvärldsbevakning – Hallsbergs kommun
• Dagen efter att en person har ansökt om försörjningsstöd ska hen
få tid hos en handläggare på arbetsmarknadsenheten.
• Nära samarbete med arbetsförmedling, privata företag och
sjukvård.
• Jobbar mest mot privata företag och har lite egen verksamhet
• Handläggarna på försörjningsstöd har efter omorganisationen ca
30-35 ärenden/handläggare.
• Just nu har de ca 130 personer inskriva på AMI.

Omvärldsbevakning – Köpings kommun
• Köping har en social- och arbetsmarknadsnämnd/-förvaltning, där
enheten ligger under verksamhetsområde arbete och försörjning.
• Tillämpar arbetslinjen – svensk arbetsmarknads- och socialpolitik
som innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller
utbildning istället för understöd eller bidrag till de som blivit
arbetslösa.
• Delar lokaler med Arbetsförmedling, skatteverket,
pensionsmyndigheten samt försäkringskassan sedan 2009.

Omvärldsbevakning – Köpings kommun
• Handläggarna på försörjningsstöd har ca 35 ärenden/handläggare.
• Målet är minst 35 timmar/vecka i sysselsättning.
• Vuxenutbildningen är i samma förvaltning.
• I dagsläget har den 246 personer inskrivna på jobbcenter.
• Försörjningsstöd skickar remiss till jobbcenter, kallelse skickas till
deltagaren

Omvärldsbevakning Arboga
• Arboga har en socialförvaltning/- nämnd där försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten ingår.
• Tillämpar arbetslinjen - ”En person ska vid varje specifikt tillfälle
utifrån sin egen förmåga och förutsättning aktivt arbeta för att
snabbast möjligt uppnå egen försörjning.”
• Individinriktat arbetssätt med meningsfulla arbetsuppgifter
• Under 2017 hade AME 303 inskrivna deltagare

Analys omvärldsbevakning
• Lindesbergs kommun behöver anta en tydlig arbetslinje
• Utgå från individen i processen till självförsörjning
• Individen ska arbeta 100 % av sin egen arbetsförmåga
• Vi ska inte bygga egna verksamheter i onödan, utan de ska fylla ett
syfte
• Ökad samverkan
• Rätt person på rätt plats, göra som i Hallsberg och låta anställda
söka om sina tjänster – för att kunna driva arbetslinjen hela
vägen

Fördelar med gemensam organisation
• Gemensam budget
• Gemensam ledning
• Gemensamma mål i och med gemensam politisk- och
förvaltningsorganisation
• Gemensamt ansvar för personer som står utanför
arbetsmarknaden
• Samordning av resurser
• Lättare att rekrytera och behålla befintlig personal

Nackdelar med omorganisation
• Det kommer krävas mycket av personalen med bland annat nya
arbetssätt
• Omställning av personal
• Omorganisationer innebär alltid en oro för anställda

Slå samman verksamheterna
• En organisationsförändring kräver uppdaterade reglementen,
delegationsordning, MBL-förhandlas och tas beslut i
kommunfullmäktige, mm.
• Verksamheterna måste även få förutsättningar för en omorganisation.
• Under 2019 behöver beslut fattas och verksamheterna förberedas för
de omställningar som måste göras.
• Arbetsmarknadsenheten flyttas till socialförvaltningen, men vår
bedömning är att det kan ske tidigast 2020.
• Politiskt viljeriktning om att införa arbetslinjen med Hallsberg som
modell 2019.

Nuvarande organisation

Vad är det vi vill uppnå?
• Arbetslinjen
• Kortaste väg till egen försörjning
• Från arbetslös till egen försörjning
• Minskat försörjningsstöd
• Ökad samverkan med Lindesbergs kommun som arbetsgivare,
privata aktörer, arbetsförmedlingen och sjukvården
• Arbeta för ett gemensamt verksamhetssystem (VIVA)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-21
Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se
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ÄRENDE 3
Kommunstyrelsen

Förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen revidering av § 2 företräda kommunerna i frågor om infrastruktur
och kommunikationer Ljusnarsberg och Hällefors kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
 ändring i förbundsordningen §2 andra stycket genom att ”Förbundet
företräder på kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete
avseende infrastruktur och kommunikationer” utgår.
Ärendebeskrivning
Sedan 2017 har förbundet haft i uppdrag att företräda medlemskommunernas
gemensamma intressen inom infrastruktur och kommunikationer.
Kompetensen att företräda kommunerna har köpts av Lindesbergs kommun
under 2017-2018.
Tanken var att förbundet självt skulle tillskansa sig denna kompetens under
2019 och framåt men det kräver en enighet bland medlemskommunerna.
Nu vill Ljusnarsbergs och Hällefors kommun istället bedriva detta arbete inom
respektive kommun vilket därmed kräver en justering av förbundsordningens
§ 2.
Lindesbergs kommun kommer anställa en Infrastruktur ansvaring, som även
Nora kommun kommer avropa uppdrag från.
Ärendets beredning
Här anger du vilken enhet som har handlagt ärendet, vilka andra organ som
varit inblandade i beredningen samt eventuella resultat av samråd eller
remisser.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förklara förvaltningens motivering till det beslut som föreslås. Hänvisa gärna
till tidigare liknande beslut, riktlinjer, lagstiftning mm. Om flera
beslutsalternativ redovisats motiveras varför just detta anses vara det mest
lämpade.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Konsekvenser
När det är relevant att presentera ekonomiska konsekvenser är det här du ska
göra det. Arbetar du med miljöfrågor ska du redovisa miljökonsekvenser. Det
är också bra att bedöma om förslaget är i linje med antagna mål, riktlinjer,
policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande styrdokument,
exempelvis jämställdhetsplanen.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Hällefors kommun
Bilagor:
Samhällsbyggnadsförbundet § 24 Förbundsordning revidering § 2
infrastruktur kommunikationer
BIL 4 Förbundsordning revidering § 2 infrastruktur kommunikationer
Yttrande Hällefors Ljusnarsbergs kommun Förbundsordning revidering § 2
infrastruktur kommunikationer

KS 2019/175-1

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-05

Dnr SBB2019-023

Ola Westin

KS 2019/175-1

Förslag till yttrande, förslag från Hällefors och
Ljusnarsbergs kommun om justering av
förbundsordningen
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande gällande Hällefors och Ljusnarsbergs
kommuns ändringsförslag gällande förbundsordningen.
Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 har förbundet haft i uppdrag att företräda medlemskommunernas
gemensamma intressen inom infrastruktur och kommunikationer. Kompetensen att
företräda kommunerna har köpts av Lindesbergs kommun under 2017-2018. Tanken
var att förbundet självt skulle tillskansa sig denna kompetens under 2019 och framåt
men det kräver en enighet bland medlemskommunerna. Nu vill Ljusnarsbergs och
Hällefors kommun istället bedriva detta arbete inom respektive kommun vilket därmed
kräver en justering av förbundsordningens § 2.

Förslag till yttrande
Direktionen vill påminna medlemskommunerna om diskussionen som fördes i samband
med att förbundet gavs i uppdrag att företräda medlemskommunerna i frågor som rör
infrastruktur och kommunikationer. Det krävs en stark samordning mellan de fyra
kommunerna i norra länsdelen om vi ska kunna agera som en stark röst gentemot
resten av länet och gentemot region och stat.
Direktionen önskar att respektive medlemskommun tydligt preciserar vem eller vilka
som hädanefter har ansvaret för frågor som rör infrastruktur och kommunikationer och
att en samverkansstruktur sätts upp mellan de fyra kommunerna samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

För ärendet aktuella handlingar
Tjänsteskrivelse ”Förslag till justering av förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen”, undertecknad av kommunchef Hällefors och
Ljusnarsberg.

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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ÄRENDE 4

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Vattenförsörjningsplan Samhällsbyggnad Bergslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
vattenförsörjningsplan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan.
Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Sweco i nära samarbete med
förbundet. Även samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har deltagit i
framtagandet av innehållet i planen.
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande och
potentiella framtida vattentäkter, samt åskådliggöra tillgången av
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun. Vidare avses vattenförsörjningsplanen
utgöra ett kunskapsunderlag genom att beskriva vattenresurserna, dess
kapacitet, kvalitet, risker, påverkan och skydd. Även förslag på
förbättringsåtgärder redogörs.
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda nuvarande och
potentiella framtida vattentäkter, vid bland annat framtagande av översiktsoch detaljplaner samt etablering av industri- och bostadsområden.
Kompletterande kartmaterial tillgängliggörs inom samhällsbyggnad
Bergslagen.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Reservation av beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) beslutade vid direktionens sammanträde den 1 februari 2019 bland annat:
”Att godkänna upprättad Vattenförsörjningsplan för Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommun”.
Undertecknad reserverade mig mot detta beslut och vill anföra följande:
Avsaknad av ytvatten som alternativt reservvatten för Nora kommun i Vattenförsörjningsplan.
När vattenverket i Striberg, med Bälgsjön som vattentäkt, byggdes 1953 diskuterades även reservvattenfrågan.
Det man då kunde konstatera var att det bäst lämpade ytvattnet var Fåsjön, eftersom Rastälven mynnade ut där. I och med detta fick man ett genomströmmande vatten med stor omsättning.
Vi i Norapartiet har tidigare framfört detta förslag i debattartiklar i NA och 24i.se
och även direkt till dåvarande BKT numera SBB.
Fördelen med Fåsjön är att vattnet med lätthet kan pumpas upp till det befintliga
vattenverket i Striberg och således använda vattenverket även för Fåsjövattnet.
En kommentar från BKT var att vattenskyddsområdet skulle drabba stora områden
och framför allt lantbruk. Det är enbart några få lantbruk som berörs. Men dagens
lantbrukare är så miljömedvetna med sin verksamhet att de på intet sett störs av
ett vattenskyddsområde.
Det är flera fritidsområden som idag tar sitt dricksvatten från sjön.
Med ett reservvatten från Fåsjön kan man även bygga ut vattenverket i Striberg att
också förse Lindesberg med reservvatten. En av de stora fördelarna är att Lindesberg ligger mycket lägre än Nora, vilket innebär självfall vid distribution av vattnet.
Kom även ihåg den höga risknivån i närheten av Rya vattenverk i Lindesberg! Där
finns bland annat riksväg 50 och järnvägen Lindesberg - Frövi cirka 240 meter från
vattenverket. I vattenskyddsområdet finns flera miljöfarliga verksamheter som bedöms ha hög risk.
Sammanfattningsvis kan ovan nämnda förslag ge ett incitament till en god ekonomisk hushållning med VA-kollektivet och att kunna hålla VA-taxan på rimligt låg
nivå.
Nora 20190201
Jan Rylander
Norapartiet
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1

Inledning

1.1

VARFÖR EN VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN?
Tillgängligt dricksvatten till lämplig kvantitet och kvalitet betraktas av
många som ett självklart tillstånd då vi i Sverige har en förhållandevis god
tillgång till vattenresurser. För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust
som tillgodose de behov som finns, både idag och i framtiden, krävs dock
långsiktig planering. I dricksvattenutredningen, som tillsattes av regeringen 2013 för att gå igenom dricksvattenområdet från råvatten till tappkran,
konstateras att en god planering av mark och vattenresurser är en av de
viktigaste grundpelarna i arbetet med att få en trygg vattenförsörjning.
För att kunna ta beslut som främjar att mark- och vattenområden utnyttjas
på bästa sätt utifrån dess möjliga användning krävs tydliga underlag för beslut. För att underlätta den kommande kommunala planeringen upprättar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en gemensam vattenförsörjningsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun, för att på så
sätt belysa dricksvattenfrågan i samhällsplaneringen.

1.2

SYFTE
Vattenförsörjningsplanens övergripande syfte är att tydliggöra tillgången av
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Vidare, avses vattenförsörjningsplanen vara ett
politiskt förankrat dokument och utgöra ett kunskapsunderlag.
Vattenförsörjningsplanen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i
de berörda kommunerna, med den allmänna vattenförsörjningen i fokus. Utöver detta görs också en översiktlig bedömning av möjligheterna att anlägga
reservvattentäkter för de vattentäkter som idag saknar det.

1.3

GENOMFÖRANDE
Föreliggande rapport har upprättats av Sweco tillsammans med en arbetsgrupp bestående av personal från Samhällsbyggnadsförbundet (ledningen
och VA-ledningsnät/VA-verk) och från Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö och fysisk planering) på Samhällsbyggnad Bergslagen.
De bedömningar av potentiella reservvattentäkter för de befintliga vattentäkter som presenteras i denna rapport och tillhörande bilagor, har utformats under arbetsmöten där personal från Sweco samt Samhällsbyggnad
Bergslagen medverkat.

1.4

AVGRÄNSNING
Dricksvattenförekomster belägna utanför kommunens gräns har inte beskrivits även om dessa teoretiskt skulle kunna utgöra en resurs för kommunen.
Undantaget är Yxsjöberg där nuvarande vattenverk och vattentäkt för Yxsjöberg är belägen utanför kommunen. Motivet är att kommunens vattenförsörjningsplan syftar till att utgöra ett underlag till den kommunala planeringen,
vilken inte omfattar andra kommuner.
Arbetsgruppen har valt att fokusera på grundvattenresurser eftersom tillgången på grundvattenresurser i de berörda kommunerna är god samt att
ytvatten vanligtvis kräver fler beredningssteg innan de uppfyller kraven för
dricksvatten och därmed ofta är kostsamma alternativ.
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1.5

BAKGRUND
Att arbeta med dricksvattenfrågor i samhällsplaneringen kan bland annat
kopplas till de nationella och regionala miljömålen, EU:s vattendirektiv och
miljöbalkens lagar och förordningar.

VATTENFÖRVALTNINGSPLAN
med åtgärdsprogram för åren
2016-2021. Vattenmyndigheten
Norra Östersjön, Länsstyrelsen i
Västmanlands län.

1.5.1

Miljömål
Att skydda dricksvatten är centrala målsättningar i miljömålen Levande sjöar
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Miljökvalitetsmålen belyser
på flera sätt dricksvattenfrågans tyngd i samhällsplaneringen.
På ett mer övergripande, internationellt plan går även arbetet med vatten
försörjning att relatera till FN:s hållbarhetsmål. Delmål 3, 4 och 6, Rent vatten
och sanitet, berör dels förbättrande av vattenkvaliteten genom att minska
föroreningar såsom utsläpp av obehandlat avloppsvatten och utsläpp av
farliga kemikalier och material, och dels effektiviserande av vattenanvändningen för att säkerställa hållbara uttag samt en hållbar försörjning med sötvatten för att därmed minska vattenbristen.

1.5.2

Vattendirektivet
År 2000 implementerades EU:s ramdirektiv för vatten, vanligen kallat vattendirektivet, med tillhörande förordning i svensk lagstiftning. Sverige är
i enlighet med detta direktiv uppdelat i fem vattendistrikt med tillhörande
vattenmyndigheter Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges
länsstyrelser samt SMHI och SGU definierat vattenförekomster för yt- och
grundvatten.
Arbetet med vattenförvaltning sker genom förvaltningsarbete i sexårscykler, med återkommande arbetsmoment. Den första cykeln avslutades 2009,
den efterföljande 2015, och den nuvarande kommer fullföljas 2021. Varje
cykel inleds med en vattenkartläggning utifrån befintlig övervakning. Det
insamlade underlaget ligger sedan till grund för bedömning och klassificering av vattnets tillstånd och påverkan, upprättande av miljökvalitetsnormer
samt fastställande av vilka åtgärder, i form av bindande åtgärdsprogram,
som behöver vidtas för att uppnå miljökvalitetsnormerna och nå god vattenkvalitet. I vattenmyndighetens senaste åtgärdsprogram för 2016-2021
behandlar åtgärd nr 6 för kommuner just kravet på att översikts- och detaljplanering samt prövningar enligt plan- och bygglagen genomförs så att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Detta stöds även av åtgärd nr 9 för
länsstyrelserna – ny för åtgärdsprogram 2016-2021 – där länsstyrelserna
förväntas vägleda kommuner vid översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (Vattenmyndigheterna, u.d.).
Det fortskridande arbetet styrs sedan genom upprättade av förvaltningsplaner, som syftar till att beskriva genomfört och pågående arbete inom ett
vattendistrikt.
I Örebro län möts tre vattendistrikt: Norra och Södra Östersjön samt Västerhavet. Detta på grund av att länet har avrinningsområden som sträcker sig
mot både landets västra och östra kuststräckor. Gränsen mellan Västerhavets vattendistrikt och Norra Östersjöns vattendistrikt går rätt genom kommunerna Hällefors och Nora. Dock är de miljökvalitetsnormer som förekommer för respektive distrikt snarlika: för Västerhavet gäller att ytvatten- och
grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvalitativ status och
god kemisk status, och för Norra Östersjön gäller att ytvatten- och grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och
god kemisk status. Detta kan härledas till EU:s vattendirektiv som slår fast
att god status för alla vattenförekomster ska uppnås 2021 eller senast 2027.
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1.5.3

2

2.1

Miljöbalken
I Miljöbalken (3 kap 1 §) anvisas att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn
till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär att en avvägning skall göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat
ändamål.

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun
LÄGE OCH BEFOLKNINGSMÄNGD
Kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora ligger i norra
delen av Örebro län. Tillsammans omfattar kommunerna en landyta på ca
2 300 km² och vattenyta på ca 400 km². Kommunerna gränsar i norr mot
Ludvika kommun, i öster mot Arboga, Köping, Skinnskatteberg och Smedjebacken kommun, i söder mot Örebro och Karlskoga kommun och i väster mot
Filipstad och Storfors kommun.
Befolkningsmängden i kommunerna för år 2015 uppgick till cirka 7 000
personer för Hällefors, 23 600 personer för Lindesberg, knappt 5 000 personer för Ljusnarsberg och 10 500 personer för Nora kommun. Noras
befolkningsutveckling uppskattas vara relativt konstant till 2024 och framåt. Ljusnarsberg uppskattas gå från dagens befolkning till 4300 personer år
2031. Befolkningsutvecklingen i Lindesberg har visat på en nedåtgående
trend sedan 1994, men har under de senaste fyra åren börjat vända uppåt
igen från 23 000 invånare år 2012 till cirka 23 750 vid årsskiftet 2016. För
Hällefors sjunker befolkningsmängden, och den fortsatta prognosen är en
befolkningsminskning till cirka 6650 personer år 2030.
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2.2

KOMMUNALA MÅL OCH VISIONER FÖR VATTEN
I samtliga fyra översiktsplaner för Samhällsbyggnad Bergslagens kommuner
sätts miljömål och visioner som rör vatten, utifrån gällande nationella miljökvalitetsmål. Formuleringarna för de olika översiktsplanerna är snarlika och
innebörden för alla fyra är i stort sett identisk:
 Försurning av grundvatten, sjöar och andra vattendrag ska motverkas.
 Standarden på kommunernas avloppsanläggningar ska vara så pass
hög att utsläpp från avlopp inte kan orsaka problem i grund- och
ytvatten.
 Anslutning till kommunala vatten- och avloppsanläggningar ska
eftersträvas närhelst möjligt, och ny bebyggelse ska primärt tillkomma
inom områden som är eller kommer att anslutas till allmän vatten- och
avloppsförsörjning.
 Översvämningar och föroreningar ska förhindras genom att
dagvattenhanteringen sköts på ett lämpligt sätt.
 Kommunerna ska arbeta för att minimera föroreningar i ytvatten,
grundvatten och andra recipienter från industrin, lantbruket och andra
verksamheter, och vid behov sanera så att inte miljöns eller människors
hälsa riskeras.

FOTO: SÖDRA LOKEN
vid Loka Brunn i Hällefors
kommun.

I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (före detta Bergslagens kommunalteknik) verksamhetsplan för 2017–2018 slås det fast att UV-ljusanläggningar kommer att installeras på de flesta vattenverk för att skydda
dricksvattnet mot parasiter. Arbete pågår för närvarande, med utgångspunkt
i Livsmedelsverkets ”Lås och bom”-föreskrifter, med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar via sabotage eller skadegörelse.
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3

Nuvarande vattenförsörjning

3.1

ALLMÄNNA VERKSAMHETSOMRÅDEN
I Figur 1 (sid. 9) redovisas verksamhetsområden för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun. Övrig bebyggelse inom kommunerna har enskild dricksvattenförsörjning, antingen av samfälligheter eller av dricksvattenanläggningar på den
egna fastigheten.

3.2

SAMMANSTÄLLNING ALLMÄNNA VATTENTÄKTER
Nedanstående information har inhämtats från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. Eventuella andra skriftliga källor anges i förekommande fall. Antal personekvivalenter (pe) avser år 2016.

3.2.1

Hällefors kommun
Tabell 1. Vattentäkter i Hällefors kommun.

3.2.2

JEPPETORP

NYHAMMAR

ÄLVESTORP

SÄVSJÖN

Antal personekvivalenter (pe)

5833

105

55

30

Anslutna samhällen

Hällefors, Grythyttan,
Saxhyttan, Hammarn,
Sikfors

Bredsjö,
Hjulsjö

Älvestorp

Sävsjön

Typ av vattentäkt

Grundvatten – jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– berg

Grundvatten – jord

Antal brunnar för vattenuttag

10

2

1

1

Medeluttag (m³/dygn)

1556

26

14

7

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

11 400

Information
saknas

Information
saknas

Information saknas

Vattendom

ja

nej

nej

nej

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

ja

ja

nej

nej

Reservvattentäkt

nej, men möjlig täkt finns
utpekad vid Hedvreten

nej

nej

nej

Lindesbergs kommun
Tabell 2. Vattentäkter i Lindesbergs kommun, större än 10 m3/d.
GRÖNBO

KLOTEN

LÖA

RYA

RAMSBERG

ROCKHAMMAR

VASSELHYTTAN

Antal personekvivalenter (pe)

78

150

79

17 728

244

300

2925

Anslutna samhällen

Grönbo

Kloten

Löa

Lindesberg, Rya,
Vedevåg, Frövi,
Fellingsbro

Ramsberg

Rockhammar

Vasselhyttan,
Fanthyttan,
Guldsmedshyttan,
Mårdshyttan,
Storå, Stråssa

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– berg

Grundvatten – jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Grundvatten
– jord

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

1

4

2

4

2

Medeluttag (m³/dygn)

10

13

16

4600

77

161

975

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

9500

157

220

1815

Vattendom

nej

nej

nej

ja

nej

ja

ja

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

nej

ja

nej

ja

ja

ja

ja

Reservvattentäkt

nej

nej

nej

nej, men byggnation av
överföringsledning från
Striberg pågår

nej

nej

nej
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Figur 1. Allmänna verksamhetsområden för
dricksvatten och större vattentäkter inom Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.
Verksamhetsområden för
kommunalt dricksvatten
Sekundär/primär zon för
vattenskyddsområden

YXSJÖBERG
BASTTJÄRN

HÖRKEN

MOSSGRUVAN
STÄLLBERG

SÄVSJÖN

KLOTEN

SAND

Kopparberg

LÖA
GAMMELBO

NYHAMMAR
Hällefors
VASSELHYTTAN

ALLMÄNNINGBO

RAMSBERG

JEPPETORP
MORSKOGA
Storå

Grythyttan

Loka 2

YXSJÖN

Nyhyttan

Loka 3

LINDESBY
ÄLVESTORP

GRÖNBO

Loka Brunn

ÖSKEVIK

Lindesberg
PILKROG

BÄLGSJÖN
Nora

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Gyttorp

SPANNARBODA

RYA

Yxe Herrgård
Frövi

Fellingsbro

9

2019-02-07 / Vattenförsörjningsplan Bergslagen

Tabell 3. Vattentäkter i Lindesbergs kommun med <10 m³/dygn.

3.2.3

ALLMÄNNINGBO

GAMMELBO

MORSKOGA

PILKROG

SPANNARBODA

ÖSKEVIK

Antal personekvivalenter (pe)

55

35

20

30

40

55

Anslutna samhällen

Allmänningbo

Gammelbo

Morskoga

Pilkrog

Spannarboda

Öskevik

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– berg

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

1

1

1

1

Vattenuttag (m³/dygn)

7

6

3

5

8

10

Ljusnarsbergs kommun
Tabell 4. Vattentäkter i Ljusnarsbergs kommun.
BASTTJÄRN

MOSS G RUVAN

SAND
Finnhyttan

STÄLLBERG

Antal personekvivalenter (pe)

93

101

4373

96

Anslutna samhällen

Basttjärn,
Silverhöjden

Mossgruvan,
Högfors

Bångbro,
Kopparberg,
Ställdalen

Ställberg

Typ av vattentäkt

Grundvatten
– berg

Grundvatten
– gruvschakt
(berg)

Grundvatten
– jord

Grundvatten
- berg

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

3

2

Medeluttag (m³/dygn)

51

34

1696

39

Vattentäktens kapacitet (m³/
dygn)

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

Information
saknas

Vattendom

nej

nej

ja

nej

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

nej

nej

ja

nej

Reservvattentäkt

nej

nej

nej, men
potentiell
täkt under
utredning

nej

Tabell 5. Vattentäkter i Ljusnarsbergs kommun med <10 m³/dygn.
HÖRKEN

YXSJÖBERG

Antal personekvivalenter (pe)

49

35
Yxsjöberg

Anslutna samhällen

Hörken

Typ av vattentäkt

Grundvatten – berg

Grundvatten – jord

Antal brunnar för vattenuttag

1

1

Vattenuttag (m³/dygn)

7

13

10
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3.2.4

Nora kommun
Tabell 6. Vattentäkter i Nora kommun.

3.3

BÄLGSJÖN
Striberg

LINDESBY OCH
YXSJÖN
Järnboås

Antal personekvivalenter (pe)

9131

100

Anslutna samhällen

Nora, Striberg, Ås,
Gyttorp, Pershyttan

Järnboås,
Gammelhyttan

Typ av vattentäkt

Ytvatten

Ytvatten /
Grundvatten - Berg

Antal brunnar för vattenuttag

Ytvatten

2

Medeluttag (m³/dygn)

2040

30 (20% Ytvatten 80% Grundvatten)

Vattentäktens kapacitet
(m³/dygn)

4400 (51 l/s)

100/40

Vattendom

ja

ja

Vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter

ja

ja

Reservvattentäkt

nej, men
byggnation av
överföringsledning
till Rya

nej

RÅVATTENKVALITET
I dagsläget finns inga fastställda krav på råvattenkvalitet. Svenskt Vatten
har tagit fram riktlinjer för råvatten (grund- och ytvatten) (2008, Svenskt
Vatten). Riktlinjerna grundar sig ifrån Livsmedelsverkets tidigare gällande
föreskrifter. Dessa är tänkta till att användas för att driftoptimera vattenverket och att övervaka trender i råvattenkvaliteten och med det kunna planera
för justeringar av vattenbehandlingen. Livsmedelsverket ställer endast kvalitetskrav på det dricksvatten som distribueras ut från vattenverket och det
dricksvatten som når användaren. Beskrivningen nedan är på råvattnet och
inte en beskrivning av kvaliteten på det färdigbehandlade dricksvattnet för
respektive vattenverk.
Analyser på råvatten utförs med avseende på mikrobiologiska parametrar och kemiska parametrar för alla kommunala vattenverk utifrån Svenskt
Vattens rekommendationer för provtagning. Vid de fem stora vattenverken
Jeppetorp, Finnhyttan, Rya, Vasselhyttan och Striberg tas prover fyra gånger
per år och vid övriga tas två prover per år. Provtagningarna omfattar mikrobiologiska, kemiska och fysiologiska parametrar.
Vissa parametrar ingår inte i Svenskt vattens riktlinjer för råvattenkvalitet, men dricksvattenföreskrifterna ställer krav på provtagning. Exempelvis
PFAS och alfa- och betaaktivitet är parametrar som har undersökts hos användare, men tagits med i beskrivningen av råvattenkvaliteten. Det beror på
att det inte finns någon anledning att tro att nuvarande processer i vattenverken påverkar de eventuellt uppmätta halterna. PFAA analyserades 2014
och PFAS 2016 utan avvikande resultat. Alfa- och betaaktivitet analyserades
också 2016 med varierande resultat. Vid de vattenverk där parametervärdet
för alfa- och/eller betaaktivitet har överskridits har naturligt förekommande
radionuklider undersökts.
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3.3.1

Råvattenkvalitet i Hällefors kommun
 Älvestorp; Koliforma bakterier har vid några provtagningstillfällen
påvisats i råvattnet och halterna överskrider Svenskt Vattens riktvärde.
Även mangan överskrider riktvärdet. Analys av alfa- och betaaktivitet
hos användare påvisade halter över Livsmedelsverkets parametervärde.
Uppföljning genom analys av naturligt förekommande radionuklider
visade att den totala indikativa dosen klarar Livsmedelsverkets
gränsvärde.
 Jeppetorp, Nyhammar och Sävsjön; Inga mikrobiologiska och kemiska
parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde för
råvatten.

3.3.2

Råvattenkvalitet i Lindesbergs kommun
 Löa; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna så överskrider
halten radon i råvattnet riktvärdet, dessutom har alfa- och betaaktivitet
hos användare påvisade halter över Livsmedelsverkets parametervärde.
Uppföljning genom analys av naturligt förekommande radionuklider
visade att den totala indikativa dosen överskrids. Utredning av vilka
åtgärder som ska vidtas pågår.
 Allmänningbo; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna så
överskrider halten bekämpningsmedelsrester riktvärdet.
 Kloten; Koliforma bakterier har vid ett flertal tillfällen påvisats. Inga
kemiska halter överskrider Svenskt Vattens riktvärde för råvatten.
 Rockhammar; Inga mikrobiologiska parametrar i råvattnet överskrider
Svenskt Vattens riktvärde för råvatten. Bland de kemiska parametrarna
så överskrider halterna aluminium och mangan riktvärdena. Även
färgtalet och halten COD är förhöjda.
 Rya, Vasselhyttan, Grönbo och Ramsberg; Inga mikrobiologiska och
kemiska parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde
för råvatten.
 Öskevik; Vattentäkten är ytvattenpåverkad. Koliforma bakterier har
vid ett flertal tillfällen påvisats, vilket överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Inga kemiska parametrar överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten.

3.3.3

Råvattenkvalitet i Ljusnarsbergs kommun
 Bastkärn; Nitritkväve och nitrit överskider Svenskt Vattens riktvärde
för råvatten. Inga övriga mikrobiologiska eller kemiska parametrar
överskrider riktvärdena.
 Ställberg; Ett flertal kemiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten, däribland ammonium, ammoniumkväve, fosfat
och fosfatfosfor. Vid några tillfällen har även mangan överskridit
riktvärdet. Inga mikrobiologiska parametrar överskrider riktvärdena.
 Mossgruvan; Koliforma bakterier har vid ett flertal tillfällen påvisats
i råvattnet, på grund av ytvattenpåverkan, vilket överskrider Svenskt
Vattens riktvärde för råvatten. Inga kemiska parametrar överskrider
riktvärdena.
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 Yxsjöberg, Finnhyttan och Hörken; Inga kemiska eller mikrobiologiska
parametrar i råvattnet överskrider Svenskt Vattens riktvärde för
råvatten.
3.3.4

Råvattenkvalitet i Nora kommun
 Järnboås; Inga mikrobiologiska och kemiska parametrar överskrider
Svenskt Vattens riktvärde för råvatten.
Analys av alfa- och betaaktivitet hos användare påvisade halter
över Livsmedelverkets parametervärde. Uppföljning genom analys
av naturligt förekommande radionuklider visade att den totala
indikativa dosen överskrids. Förhöjda halter av naturligt förekommande
radionuklider finns i såväl yt- som grundvattnet. Utredning av
reningsprocessen i vattenverket pågår.
 Striberg; Inga mikrobiologiska parametrar överskrider Svenskt Vattens
riktvärde för råvatten. Gällande kemiska parametrar överskrids
riktvärdet för aluminium vid flertal tillfällen.

3.4
3.4.1

PROCESSER VID VATTENVERK
Vattenverk i Hällefors kommun
 Jeppetorp; Grundvatten till vattenverket tas från tre brunnar förstärkta
med återinfiltrerat grundvatten som filtrerats genom kalkstensgryn.
I vattenverket luftas vattnet innan natronlut doseras och vattnet
leds till lågreservoaren. För desinfektion används UV-ljus och
natriumhypoklorit.
 Nyhammar; Grundvatten tas ur två brunnar. Vattnet filtreras genom
filter med alkalisk massa och luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Sävsjön; Grundvatten tas ur en brunn. Vattnet filtreras genom filter
med alkalisk massa och luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Älvestorp; Grundvatten tas ur en brunn. Vattnet luftas och
kaliumpermanganat tillsätts innan det filtreras genom filter med
alkalisk massa och luftas igen innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.

3.4.2

Vattenverk i Lindesbergs kommun
 Allmänningbo; Grundvatten tas ur en brunn, för att sedan behandlas
genom filtrering genom alkaliskt filter samt luftning och kolfilter.
Desinfektion sker med UV-ljus och möjlighet finns till desinfektion med
natriumhypoklorit.
 Grönbo; Grundvatten tas ut en brunn och leds till vattenverket där det
luftas och behandlas i ett öppet alkaliskt filter. Desinfektion sker med
UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Kloten; Grundvatten förstärkt med konstgjord infiltration uttas ur en
brunn. I vattenverket luftas vattnet och filtreras i ett öppet alkaliskt
filter. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Löa; Grundvatten tas ur en brunn. I vattenverket luftas vattnet och
natronlut tillsätts. Vattnet behandlas i ett öppet filter innan det
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leds till lågreservoaren. UV-ljus och natriumhypoklorit används för
desinfektion.
 Ramsberg; Grundvatten uttas ur två brunnar. I vattenverket luftas
vattnet och filtreras genom sandfilter med alkalisk massa innan det
leds till lågreservoaren. Natriumhypoklorit används för desinfektion.
 Rockhammar; Grundvatten tas ur två brunnar och leds till vattenverket.
Polyaluminiumklorid doseras för flockning varpå vattnet leds genom
sandfilter. pH-justering sker med natronlut innan vattnet leds till
lågreservoaren. Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit.
 Rya; Grundvatten uttas ur fyra brunnar och leds till inkommande
råvattenschakt i vattenverket. Vattnet filtreras i sandfilter och kalk
tillsätts. Vattnet leds sedan till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
 Vasselhyttan; Grundvatten förstärkt med konstgjord infiltration tas
ur två brunnar. Vattnet luftas, natronlut doseras och filtreras genom
sandfilter innan det leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
 Öskevik; Grundvatten tas ur en bergborrad brunn. I vattenverket luftas
vattnet från radon och filtreras i ett sandfilter. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
3.4.3

Vattenverk i Ljusnarsbergs kommun
 Finnhyttan; Grundvatten tas ur två grusfilterbrunnar. Vattnet luftas
för att minska mängden kolsyra och höja pH. Natronlut doseras för att
ytterligare höja pH. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Bastkärn; Grundvatten tas ur en bergsborrad brunn. Vattnet filtreras i
ett sandfilter. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Ställberg; Grundvatten tas ur två bergsborrade brunnar. Vattnet luftas
i en så kallad inkaluftare och filtreras i ett sandfilter. Desinfektion sker
med natriumhypoklorit.
 Mossgruvan; Grundvatten tas ur ett gruvschakt i den nedlagda
Sköttgruvan. Vattnet behandlas i en oxidationstank, där
polyaluminiumklorid tillsätts för flockning, efter vilket vattnet filterars i
två sandfilter. pH-justering sker med natronlut. Vattnet luftas innan det
leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Yxsjöberg; Grundvattnet tas ur en brunn. Vattnet renas i ett filter
med alkalisk massa. Vattnet luftas innan det leds till lågreservoaren.
Desinfektion sker med natriumhypoklorit.
 Hörken; Grundvattnet tas ur en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och
återinfiltreras i en infiltrationsdamm med kalkbädd. Vattnet pumpas
till vattenverket, där det luftas och renas i ett sandfilter med alkalisk
massa, innan det leds till lågreservoaren. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.

3.4.4

Vattenverk i Nora kommun
 Järnboås; Uttag av grundvatten görs i två bergborrade brunnar, medan
uttag av ytvatten tas i Yxsjön. Grundvattnet behandlas i ett sandfilter,
och ytvattnet i ett sandfilter med aktiverat kol. Desinfektion sker med
UV-ljus och natriumhypoklorit.

14

Vattenförsörjningsplan Bergslagen / 2019-02-07

 Striberg; Ytvatten till vattenverket tas från Bälgsjön. Fällnings-pH
höjs med släckt kalk och vatten. Polyaluminiumklorid doseras för
flockning varpå vattnet leds genom kontaktfilter. pH höjs ytterligare
med släckt kalk och kolsyra. Ytterligare filtrering sker i snabb- och
långsamfilter, innan det leds till en lågreservoar. Desinfektion sker med
natriumhypoklorit.
3.5

TIDIGARE VATTENTÄKTER
I Lindesbergs kommun finns flera vattentäkter som av olika anledningar inte
längre används i den allmänna dricksvattenförsörjningen. Dessa redovisas
nedan.
 Fanthyttans grundvattentäkt (Fanthyttan 3:41) förklarades laglig
genom en vattendom år 1982. I samma beslut fastställdes också ett
vattenskyddsområde för vattentäkten. Vattenförsörjningen sker idag
från Vasselhyttan vattenverk.
 Mårdshyttan grundvattentäkt (fastighet Mårdshyttan 3:9), belägen
vid tätorten med samma namn, omfattas av vattendom och
vattenskyddsområde från 1982. Vattenförsörjningen sker idag från
Vasselhyttan vattenverk.

Fanthyttan
Mårdshyttan

Pikaboda

 Pikaboda vattentäkt (fastighet Pikaboda 1:9) var i bruk från
1950-talet till 1970-talet, med ett tillståndsgivet medeluttag av
vatten på högst 430 m³/dygn. I början av 1970-talet, i samband med
att dricksvattenledningen anlades från Lindesbergs vattenverk i
Rya till Frövi, tilldelades vattentäkten i Pikaboda en funktion som
reservvattentäkt. Detta gällde fram till våren 2000, då kommunen
tog vattentäkten i Pikaboda ur drift i samband med att det anlades
en dricksvattenledning mellan Frövi och Fellingsbo. Således sker
dricksvattenförsörjningen i Pikaboda sedan 2000 från vattenverket i
Rya.

Västvalla

 Västvalla vattentäkt (fastighet Västvalla 4:2 m.fl), en grundvattentäkt
i jordlager, nyttjades mellan 1950-talet till 2000-tal (exakt
nerläggningsårtal oklart), då vattentäkten togs ur bruk på grund
av höga fluoridhalter i grundvattnet. De vattendomar som tidigare
gällt för vattentäkten återkallades 2014 eftersom täkten inte längre
nyttjades. Vattentäktens försörjningsområde får nu sitt vatten från Rya
vattenverk.

3.6

BILAGA 2
Enskilda vattentäkter

ENSKILD DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING – SAMFÄLLIGHETER
OCH ENSKILDA BRUNNAR
I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker försörjningen genom samfälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. Enligt
uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, kan antalet hushåll som har enskild dricksvattenförsörjning på den egna fastigheten grovt
uppskattas till 6 000 st.
I Bilaga 2 presenteras de anläggningar där dygnsuttaget överskrider
10 m³, försörjer fler än 50 personer eller försörjer en kommersiell verksamhet (det vill säga de som Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har
tillsyn över). Berörda vattentäkter är Loka brunn, Loka 2 och 3, Nyhyttan och
Yxe. Uppgifterna är hämtade från Samhällsbyggnadsförvaltningens databas
(2016-01-18) samt länsstyrelsens hemsida.
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Utöver de fem vattentäkter som beskrivs i bilaga 2 finns ytterligare cirka
35 e nskilda vattentäkter som försörjer fler än ett enskilt hushåll, men där
uttaget underskrider 10 m³.
Generellt kan förekomst av radon, fluorid och andra salter utgöra problem
för enskilda vattentäkter. Radonriskområden i Bergslagen är i huvudsak
lokaliserade till nordvästra delen av Hällefors kommun, östra delen av Ljusnarsbergs kommun samt norra och sydöstra delen av Lindesberg kommun.
Områden med möjligt förhöjda halter av fluorid och salt i grundvattnet är generellt lokaliserat till sydöstra delen av Lindesberg kommun.
3.7

NÖDVATTENFÖRSÖRJNING
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenleverans på kort sikt, exempelvis
genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten måste tillhandahållas
under akuta förhållanden, när ordinarie dricksvattenproduktion inte kan tillgodose behoven enligt de krav och normer som finns. Akuta förhållanden
kan vara förorening, påverkan, sabotage, ledningsbrott etc.
Nödvattenförsörjningens varaktighet är normalt upp till några dygn. Nödvattnet skall hålla dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter
och företrädelsevis tillhandahållas utan att utnyttja den ordinarie distributionsanläggningen.
Vattenbehovet för en person under första dygnet är 3–5 l/dygn och stiger
sedan för att klara de viktigaste behoven. Speciella samhällsinrättningar
som sjukhus, servicehus, storkök, vårdcentraler, skolor etc. har andra behov.
En samlad plan för övergripande nödvattenförsörjning finns framtagen.
Dokumentet revideras löpande. Generellt kan alla vattenverk med förbrukning mindre än 10 m3/d nödvattenförsörjas genom utkörning till lågreservoar under en längre tid.

4

Grundvattenförekomster – intressanta
för vattenförsörjningen
För att få en bild av grundvattenförekomster i berg och i jord (isälvsavlagringar) som är intressanta för vattenförsörjningen i ett längre perspektiv har
en sammanställning över SGU:s kartering av uttagsmöjligheter gjorts i form
av ett kartmaterial, se figur 2 och Bilaga 6:1-3.
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BASTTJÄRN

HÖRKEN

MOSSGRUVAN

BILAGA 6:1-3
Uttagsmöjligheter i isälvsåsar,
grundvattentillgång i jord och
berggrund.

STÄLLBERG

SÄVSJÖN

KLOTEN

SAND
Kopparberg

LÖA
GAMMELBO
Hällefors

NYHAMMAR

VASSELHYTTAN

ALLMÄNNINGBO

RAMSBERG

JEPPETORP
MORSKOGA

Grythyttan
Storå
YXSJÖN

Nyhyttan

Loka 3

LINDESBY
Loka 2
GRÖNBO

ÄLVESTORP
Loka Brunn

ÖSKEVIK

Lindesberg
PILKROG

BÄLGSJÖN

SPANNARBODA

RYA
Nora

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Gyttorp
Frövi
Yxe Herrgård

Fellingsbro

5 km

Figur 2. Sammanställning av SGU:s kartering av uttagsmöjligheter för vatten
i jord inom Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

MYCKET STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
Cirka 2000 till 10 000 m ³/dygn
MYCKET STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet

Måttlig till mycket god grund
vattentillgång (mer än 80 m³/dygn)

Liten eller ingen grundvatten
tillgång (mindre än 80 m³/dygn)

Område som domineras av morän
med sådan utbredning att brunnar
i jord kan vara ett alternativ till
bergborrade brunnar.
Sammanhängande område
med mäktiga finsediment.
Vattenförande friktionsl ager
kan förekomma i och under
dessa sediment.

STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
Cirka 400 - 2000 m ³/dygn
STOR GRUNDVATTENTILLGÅNG
under lager med låg genomsläpplighet
Isälvsåsarnas utbredning. Åsar
och grundvattentillgångar är
förstorade (buffrade) med 100
meter i kartan.
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5

Risk och påverkan

5.1

INLEDNING
En vattenförekomst påverkas mer eller mindre av alla verksamheter och åtgärder som vidtas inom tillrinningsområdet. De huvudsakliga riskerna som
är kopplade till mänsklig aktivitet listas nedan och risken för påverkan från
dessa inom tillrinningsområdena till de olika vattenförekomsterna redovisas
därefter.
Bedömningen av risknivå för de olika faktorerna resulterar i tre olika nivåer; låg, måttlig och hög (se tabell 7). Det är viktigt att notera att denna
bedömning är relativ och att det endast betyder att en låg risknivå innebär
en lägre belastning av en riskförekomst än måttlig risknivå, som i sin tur
innebär en lägre belastning av en riskförekomst än hög risknivå. Den sammanvägda risknivån erhålls genom att summera de ingående riskpoängen
där hög risk ger 2 poäng, måttlig risk 1 poäng samt låg risk 0 poäng.
Bedömningen ska endast ses som ett verktyg att jämföra de olika förekomsterna i kommunerna med varandra. Att använda bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra kommuner utanför Samhällsbyggnad
Bergslagens verkansområde är inte möjligt utifrån denna bedömning.
RISKNIVÅ
HÖG
2 poäng

MÅTTLIG
1 poäng

Figur 3. Bedömning av hotnivå
genomförs i tre olika nivåer där
hög hotnivå är minst gynnsamt och
låg hotnivå är mest gynnsam för
vattenförekomsten.

LÅG
0 poäng
Mest gynnsam

Minst gynnsam

Tabell 7. Kriterier för riskkategori för inventerade risktyper. ÅMD = årlig medeldygnstrafik.
LÅG RISK

0 poäng

MÅTTLIG RISK

1 poäng

HÖG RISK

2 poäng

Andelen mark klassad som
jordbruksmark är mindre 15 %.

Andelen mark klassad som
jordbruksmark är mellan 15-40 %.

Andelen mark klassad som
jordbruksmark mer än 40 %.

Bebyggelse

Andelen mark klassad som bebyggelse
är mindre än 10 %.

Andelen mark klassad som
bebyggelse är mellan 10-40 %.

Andelen mark klassad som
bebyggelse mer än 40 %.

Industri

Andelen mark klassad som
industrimark är mindre 1 %.

Andelen mark klassad som
industrimark är mellan 1-5 %.

Andelen mark klassad som
industrimark mer än 5 %.

BOSTADS- OCH
F RITIDSBEBYGGELSE

Det finns färre än 50 bostäder.

Det finns mellan 50-200 bostäder.

Det finns fler än 200 bostäder.

ENSKILDA AVLOPP
PER 100 HA

Det finns färre än 5 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

Det finns mellan 5-30 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

Det finns fler än 30 bostäder med
enskild avloppsanläggning per 100 ha.

VÄG OCH JÄRNVÄG

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är färre än 1000 fordon eller
vägar med en trafikmängd (per ÅMD)
som är lägre än 250 fordon och som
har en betydande sträckning inom
området. Hänsyn har även tagits till
järnväg och väg med farligt gods.

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är mellan 1000-5000
f ordon eller vägar med en trafikmängd
(per ÅMD) som är högre än 250 fordon
och som har en betydande sträckning
inom området. Hänsyn har även tagits
till järnväg och väg med farligt gods.

Inom riskinventeringsområdet finns
det vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är högre än 5000 fordon
eller vägar med en trafikmängd (per
ÅMD) som är högre än 1000 fordon
och som har en betydande sträckning
inom området. Hänsyn har även tagits
till järnväg och väg med farligt gods.

MATERIALTÄKTER

Det finns ingen materialtäkt.

Det finns en materialtäkt.

Det finns fler än en materialtäkt.

FÖRORENADE OMRÅDEN

Det finns inga klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller färre än
5 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och ej
riskklassade).

Det finns 1-3 st. klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller mellan 5
och 10 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och
ej riskklassade).

Det fler än 3 st. klassade MIFO-objekt
(klass 1 eller klass 2) eller fler än
10 st. MIFO-objekt (klass 3, 4 och ej
riskklassad).

MILJÖFARLIGA
V ERKSAMHETER

Inga miljöfarliga verksamheter klass A
eller B samt färre än 5 st. miljöfarliga
verksamheter klass C.

Inga miljöfarliga verksamheter
klass A, men minst en miljöfarlig
verksamhet klass B eller fler än 5 st.
miljöfarliga verksamheter klass C.

Minst en miljöfarlig verksamhet klass
A, fler än 5 st. miljöfarliga verksamheter klass B eller fler än 10 st. miljöfarliga verksamheter klass C.

MARKA NVÄNDNING

Jordbruksmark

SAMMANLAGD RISKNIVÅ
Summering av poäng
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LÅG RISK
Totalt 0-3 poäng

MÅTTLIG RISK
4-7 poäng

HÖG RISK
8-14 poäng
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5.2

AVGRÄNSNING AV RISKINVENTERING
Vid bedömning av risker, har risker inom sabotage, kris och krig inte inkluderats eftersom dessa är extremrisker som inte går att bedöma utifrån det
normalläge från vilket kommunerna antas verka.
För yt- och grundvattenförekomster har inventeringen av risker gjorts för
aktuellt vattenskyddsområde eller grundvattenförekomstens utbredning
samt en buffertzon på 200 meter. För vattenförekomster där berört vattenskyddsområde eller delavrinningsområdet närmast dessa utgör en liten del
av det totala tillrinningsområdet, kan således ett stort antal riskobjekt saknas i inventeringen. Där information om sådana riskobjekt har påträffats beskrivs även de riskobjekten översiktligt.
Uppgifter om markanvändning inom riskinventeringområden har hämtats
från Lantmäteriets terrängkarta. Lokalisering av miljöfarliga verksamheter,
materialtäkter och förorenade områden kommer från tillsynsmyndigheternas register.

5.3

INVENTERADE RISKTYPER

5.3.1

Markanvändning
Markanvändningen inom ett avrinnings-/tillrinningsområde påverkar till
stor del vattenkvaliteten och risken för förorening av vattenförekomsten. Till
exempel innehåller dagvatten från tätbebyggda områden tungmetaller som
bly, kadmium, kvicksilver, nickel, zink och koppar, samt olja, PAH (polyaromatiska kolväten) och näringsämnen.
Jordbruk och skogsbruk kan i olika delar av verksamheten utgöra en risk
för en vattenförekomst. Risken uppkommer bland annat vid hantering av bekämpningsmedel, gödselmedel, drivmedel, vid djurhållning och avverkning
av skog samt från platser som under en längre period används för upplag av
timmer.

5.3.2

Bostads- och fritidsbebyggelse
Överallt där människor bor förekommer en lång rad potentiella risker av varierande grad för en nedströms belägen vattenförekomst. Riskerna k ommer
bland annat från oljecisterner, energianläggningar, parkering och fordons
tvätt, hemkemikalier (främst bekämpningsmedel) och dagvatten.
Ju fler människor som bor inom tillrinningsområdet ju större potentiell påverkan utgör bostadsbebyggelsen. För de områden där uppgifter saknas har
en uppskattning gjorts utifrån bebyggelsens utbredning i området.

5.3.3

Avlopp
Den främsta risken från avloppsreningsverk och enskilda avlopp utgörs av
utsläpp av mikrobiella föroreningar till yt- eller grundvatten men även stora
mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor kan utgöra en risk mot en
vattentäkt liksom innehåll av miljöfarliga ämnen i spillvattnet, såsom exempelvis läkemedel. Framförallt utgör enskilda avloppsanläggningar det
största hotet mot vattenkvaliteten, då främst om de är bristfälligt utformade.
Den främsta risken för påverkan från kommunalt omhändertagande av
spillvatten uppkommer vid bräddning av förorenat vatten. Risken för bräddning och ledningsbrott ökar om spillvattennäten är underdimensionerande
eller om ledningarna är av dålig kvalitet.
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5.3.4

Väg och järnväg
Vägtrafik inom tillrinningsområdet till en vattenförekomst utgör en risk, dels
genom förorening genom vägdagvatten, dels genom olyckor där för vattenförekomsten skadliga ämnen läcker ut. Järnvägar utgör en risk främst genom
spridningen av bekämpningsmedel på banvallar.

5.3.5

Materialtäkter
Materialtäktsverksamhet utgör en potentiell risk för en grundvatten
förekomst genom åtgärder som kan försämra grundvattenkvaliteten eller
kvantiteten. Genom att avlägsna de översta jordlagren minskas avståndet
från markytan till grundvattenytan vilket gör grundvattenmagasinet mer
känsligt för förorening från markytan. Sprängning av berg kan skapa nya
transportvägar för ytvatten till grundvattnet och själva sprängämnet i sig
kan förorena grundvattnet. Exempel på andra åtgärder som medför ökad
risk är bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning med förorenade
massor. Vid återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor
i täkten för att jämna ut de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det har
förekommit återfyllning med orena massor.
Materialtäkter kan för grundvattenförekomster även utgöra en risk i
form av motstående intresse till dricksvattenintresset. För de områden där
materialtäkter förekommer idag kan upprättande av en ny dricksvattentäkt
försvåras. För ytvattenförekomster bedöms generellt hotet från material
täkter vara marginellt.

5.3.6

Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller
byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för
människors hälsa eller för miljön. Genom utlakning av dessa ämnen från de
förorenade områdena kan såväl grundvatten som ytvatten förorenas.
Länsstyrelsen utför inventering av potentiellt förorenade områden och
sammanställer informationen i en så kallad MIFO-databas (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) där de förorenade områdena benämns
MIFO-objekt. Det finns två typer av MIFO-objekt; potentiellt förorenade områden och förorenade områden där den senare har undersökts varvid förorening har konstaterats och den första typen utgör områden som ännu inte
undersökts men där tillgänglig information indikerar att föroreningar kan
förekomma. Uppgifter om förorenade områden har hämtats från Länsstyrelsen i Örebro läns MIFO-databas.

5.3.7

Miljöfarlig verksamhet
All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma i
kontakt med vattenförekomstens tillrinning utgör en risk för vattentäkten.
Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även
kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att påverka vattenkvaliteten. Miljö
farlig verksamhet definieras här i enlighet med Miljöbalken 9 kap 1 §.
Miljöfarlig verksamhet inom vattenförekomstens tillrinningsområde utgör
en betydande risk för förorening av vattenförekomsten. Hur stor risken är
beror på verksamhetens art och vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra
förorening av omgivningen.
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5.4

SAMMANSTÄLLNING RISK OCH PÅVERKAN
I tabell 8 (sid. 22) redovisas bedömningen av risk och påverkan för respektive vattentäkt. I tabell 9 (sid. 23) redovisas bedömning av risk och påverkan
för de större grundvattenförekomsterna (isälvsåsar) inom Hällefors, Nora,
Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. För bedömningen av risk och påverkan har ingen hänsyn tagits till åtgärder som kan minska sårbarheten,
såsom vattenskyddsområden eller grundvattenskydd. En mer detaljerad beskrivning av risk och påverkan görs i Bilaga 3.

5.4.1

Vattentäkter med noterbara risker
 Basttjärn – Riksväg 50 löper igenom riskinventeringsområdet för
Basttjärn. Väg 50 har en stort antal fordon per dygn och flera av dem
utgörs av tyngre fordon. Utöver detta är även väg 50 rekommenderad
primärväg för farligt gods vilket gör att Basttjärn tilldelas hög risknivå
för kategorin Väg och Järnväg.
 Morskoga – Eftsersom väg 68 är relativt mycket trafikerad och går i en
betydande del av Morskogas vattenskyddsområde, samt att vägen är
rekommenderad primärväg för farligt gods, görs bedömning att detta
medför en hög risknivå för grundvattentäkten inom kategorin Väg och
Järnväg.
 Ramsberg – Eftersom 54% av markarealen inom vattenskyddsområdet
tillskrivs jordbruksmark görs bedömningen att detta medför en hög
risknivå för grundvattentäkten inom kategorin markanvändning.

BILAGA 3
Risk och påverkan

 Rya – I Rya är risknivån hög inom kategorin väg och järnväg hög på
grund av att Bergslagsbanan mellan Lindesberg och Arboga passerar
genom vattenskyddsområdet i nord-sydlig riktning cirka 240 meter från
vattenverket. Även infartsvägar till Lindesberg, bland annat från riksväg
50, passerar genom vattenskyddsområdet vilket ytterligare spär på
riskfaktorn.
Inom kategorin miljöfarlig verksamhet bedöms även risknivån som
hög eftersom det inom vattenskyddsområdet förekommer flera olika
miljöfarliga verksamheter klassade B eller U-verksamheter.
 Vasselhyttan – Vattenskyddsområdet för Vasselhyttan är relativt litet
vilket medför att risknivån för Avlopp tilldelas hög risknivå trots relativt
få hus med förmodat enskilt avlopp.

21

2019-02-07 / Vattenförsörjningsplan Bergslagen

Tabell 8. Sammanställning av hot och påverkan för respektive vattentäkt inom
Samhällsbyggnad Bergslagens verksamhetsområde.

NYHAMMAR

SÄVSJÖN

ÄLVESTORP

SAND

YXSJÖBERG

BASTTJÄRN

HÖRKEN

LJUSNARSBERGS KOMMUN

JEPPETORP

HÄLLEFORS KOMMUN

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Bebyggelse

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Avlopp

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Måttlig

Väg och järnväg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Måttlig

Markanvändning

Materialtäkter
Förorenade områden

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

GRÖNBO

Måttlig
Måttlig

ROCKH AMMAR

Hög
Måttlig

MORSKOGA

ALLMÄNNINGBO

Måttlig
Måttlig

RAMSBERG

Låg
Låg

RYA

Markanvändning
Bebyggelse

KLOTEN

VASSELHYTTAN

LINDESBERGS KOMMUN

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Hög

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Väg och järnväg

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Måttlig

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Förorenade områden

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

BÄLGSJÖN

LINDESBY OCH
YXSJÖN

NORA KOMMUN

Markanvändning

Låg

Låg

Bebyggelse

Låg

Måttlig

Avlopp

Låg

Måttlig

Väg och järnväg

Låg

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Låg

Låg
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Tabell 9. Sammanställning av hot och påverkan för större grundvattenförekomster
(isälvsåsar) inom Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.
MOGETORP

KARLSDALSÅSEN

STADRAÅSEN

NITTÄLVSÅSEN

SVARTÄLVSÅSEN

HJULSJÖÅSEN

Markanvändning

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Bebyggelse

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Hög

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Måttlig

Låg

Hög

Låg

Avlopp
Väg och järnväg
Materialtäkter
Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

FELLINGSBROÅSEN

MALINGSBOÅSEN

Fellingsbro

Åbyhammar

Spannarboda

Rockhammar norr

Morskoga

Bergshyttan

Hedbyn

Allmänningbo

Markanvändning

Hög

Hög

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Bebyggelse

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Låg

Förorenade områden

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Väg och järnväg

Miljöfarlig verksamhet

Måttlig

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

GLANSHAMMARÅSEN

Markanvändning
Bebyggelse

LINDESBERGSÅSEN

MOSÅSEN

Frövi norr

Frövi

Högstaboda

Vedevåg

Norra
L indesberg

Löa

Lindesby

Grängen

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Hög

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Väg och järnväg

Hög

Hög

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Förorenade områden

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Måttlig

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Sammanlagd risknivå

Låg

Måttlig

Låg

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Låg

STÄLLBERGSÅSEN
Ställdalen

Ställberg

Måttlig

Låg

Bebyggelse

Hög

Låg

Avlopp

Låg

Låg

Måttlig

Låg

Materialtäkter

Låg

Låg

Förorenade områden

Hög

Låg

Miljöfarlig verksamhet

Låg

Låg

Sammanlagd risknivå

Måttlig

Låg

Markanvändning

Väg och järnväg

Vattenskyddsområde

RISKINVENTERINGSOMRÅDE
Riskinventeringsområdet utgörs
av vattenskyddsområdet för
grundvattenförekomsten.
För grundvattenförekomster
utan vattenskyddsområde
utgör riskinventeringsområdet
grundvattenförekomstens
utbredning mellan grund
vattendelare redovisade i SGU:s
kartvisare (www.sgu.se) samt
en buffertzon på 200 meter.

Buffertzon 200 m
Grundvatten
förekomst
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6

6.1

Pågående och planerade förändringar i
den allmänna vattenförsörjningen
AKTUELLA PLANER
Samhällsbyggnad Bergslagen har planer för utveckling och förändring av det
kommunala nätet för dricksvatten. Den huvudsakliga målsättningen är att
mindre vattenverk ska kunna läggas ned efter att ledningsnätet för dricksvatten byggs ut. En översiktskarta med planerade förändringar presenteras
i Bilaga 4.
För de mindre vattenverken finns idag flera olika orsaker till varför nedläggning – eller omfattande renovering – är påkallad. För flera av de mindre
vattenverken saknas vattenskyddsområde, den tekniska utrustningen kan
ha uppnått sin livslängd och råvattenkvaliteten kan vara bristfällig.
 I Lindesbergs kommun pågår utredning för förbättring av
råvattenkvaliteten i Rockhammar. Om utredningen lyckas kan ledningar
dras från Rockhammar vattentäkt till Grönbo, Pilkrog, Spannarboda.
Om detta inte lyckas kan dessa områden istället försörjas genom
ledningsdragning med vatten från Rya vattenverk.
 En ledningsdragning från vattenverket i Ramsberg till Gammelbo är
påbörjad. Ledningen kommer att medföra att vattentäkten i Gammelbo
kommer att läggas ned.
 Löa vattenverk kan läggas ned i framtiden, då området fortsättningsvis
planeras att försörjas genom ledning från Vasselhyttan.
 Utbyggnad av kommunalt VA pågår efter Norasjöns östra strand, som
kommer försörjas med dricksvatten från Striberg.
 I Ljusnarsbergs kommun utreds möjligheterna att på sikt anlägga
överföringsledningar från Finnhyttan (som försörjs av vattentäkten
Sand) till Mossgruvan och Ställberg samt eventuellt Hörken och
Basttjärn. Ingen tidsplanering finns dock för dessa åtgärder. Finnhyttan
förbereds för inkoppling av reservvatten från Viken/Sundet.
 I Hällefors kommun har Länsstyrelsen genom ett föreläggande beslutat
att kommunen ska förse samhället Silvergruvan med kommunalt
dricksvatten. Möjliga alternativ till vattenförsörjning utreds.
 Överföringsledning mellan Striberg vattenverk och Rya vattenverk
byggs 2018–2019. Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen.
Stribergs vattenverk kommer att fortsätta drivas på lägre kapacitet för
att i framtiden fungera som reservvatten.

BILAGA 4 till rapporten
illustrerar de förändringar som
Samhällsbyggnad Bergslagen
planerar för den kommunala
dricksvattenförsörjningen.
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VÄTTERNVATTEN

6.2

Flera av Örebro läns kommuner har gått samman för att utreda möjligheterna
till att använda Vättern som ytvattentäkt. Syftet är att arbeta för att trygga
en tillgång på kvalitativt dricksvatten – vilket Vättern anses kunna ge – i tider då vattenkvalitén försämras i många andra vattentäkter på grund av klimatförändringar, läckage från jord- och skogsbruk samt städers utbredning.
Under år 2017 tog deltagande kommuner ställning till om att bilda ett gemensamt bolag för att driva arbetet vidare, starta en formell process med
bolagsbildning samt att ansöka om tillstånd. Det kommer att krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och driftsättas.
Att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan därför först bli verklighet
omkring år 2025-2030. Vatten från Vättern beräknas kunna försörja 250 000
personer år 2050. Nora och Lindesbergs kommun har beslutat att inte medverka i den första fasen av Vätternvattenprojektet (bolagsbildning) utan ska
som ett första steg istället utreda lokala alternativ. Hällefors och Ljusnarsbergs kommun har tagit beslut om att inte ingå i Vätternvatten.

FÖRSTUDIE VÄTTERNVATTEN
Norconsult, 2011.

Planerade försörjningsstråk
(ej ledningsdragning)
Nuvarande försörjning
Vattentäkter som
planeras avvecklas som
huvudvattentäkt

Storå
YXSJÖN

Verksamhetsområden för
kommunalt dricksvatten

LINDESBY

5 km

Järnboås

GRÖNBO
ÖSKEVIK

Lindesberg
SPANNARBODA
PILKROG

BÄLGSJÖN
ÖV

STRIBERG

ÖR
ERF

ING S

L E DN

ING

RYA

Ås

ROCKHAMMAR

Vedevåg
Nora

Gyttorp
VÄTTERNVATTEN
Möjligt alternativ

Frövi
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7

Reservvattentäkter

7.1

RESERVVATTENTÄKTER – PÅGÅENDE ARBETE
Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion
på medellång till permanent sikt. En reservvattentäkt nyttjas när ordinarie
vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvattenproduktion enligt de krav
och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. En reservvattentäkt har samma
kvalitetskrav som en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske till liknande
kapacitet. En reservvattentäkt kan förläggas till samma magasin/vattenförekomst som en huvudvattentäkt, men bör företrädesvis förläggas till ett
annat magasin eller en annan vattenförekomst.

7.1.1

Hällefors
Den största vattentäkten i Hällefors kommun, Jeppetorp, saknar i nuläget
reservvattentäkt. Utredningar har genomförts där tre olika potentiella platser för etablering av en reservvattentäkt studerats (Midvatten, 2008a); Hedtjärnen, Hedvreten och Skatviken. Samhällsbyggnadsförbundet har valt att
gå vidare med Hedvreten, lokaliserad till Svartälvsåsen, ett isälvsstråk som
följer Svartälvens dalgång. Reservvattentäkten planeras att etableras på en
halvö i Torrvarpen, ca 1,5 km söder om den nuvarande vattentäkten Jeppetorp.

7.1.2

Lindesberg
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Rya, saknas i nuläget
reservvattentäkt. Vattenförsörjningssystemen i Nora och Lindesberg kommer att sammanbindas med en överföringsledning (arbeten pågår mellan
2017 och 2020). Stribergs och Bälgsjöns vattentäkter kommer då att utgöra
reservvattentäkt för Ryas försörjningsområde men klarar inte full kapacitet
vid ordinarie försörjning. Med anledning av det har Samhällsbyggnadsförbundet låtit Midvatten undersöka frågan om en gemensam reservvattentäkt.
Uttagsmöjligheterna i Lindesåsen längs Bottenån är goda och skulle vara
tillräckliga för att tillgodose reservvattentäktsbehovet för Nora och Lindesberg. Dock stiger järnhalterna vid större uttag vilket skulle innebära en omfattande och kostsam beredning för att erhålla ett tjänligt dricksvatten (Midvatten, 2013). Provborrningar har även utförts vid Rävudden norr om Storå.
Järn- och manganhalterna var dock höga och möjligheterna att anordna en
fullständig reserv till Rya vattenverk bedömdes som små (Midvatten, 2014).
Ett flertal grundvattentillgångar i isälvsmaterial kring Nora och Lindesberg
har bedömts efter förväntad uttagsmängd, förväntad kvalitet och skyddsförhållanden. Utifrån denna översiktliga studie var det inga vattenförekomster
inom Lindesberg kommun som förväntades kunna tjäna som reservvattentäkt (Midvatten, 2006).
För Vasselhyttan finns i nuläget ingen reservvattentäkt. Undersökningar
har dock gjorts vid Rävudden och Heden norr om Storå (Midvatten, 2014).
Samhällsbyggnad Bergslagen kommer även dra en reservvattenledning från
Heden till vattenverket i Vasselhyttan. Arbetet görs i samband med ledningsdragning mellan Löa och Vasselhyttan.
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7.1.3

Ljusnarsberg
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Sand, saknas i nuläget reservvattentäkt men en potentiell vattentäkt (kallad Sundet eller Viken)
är under utredning. Tre alternativ till lokalisering av reservvattentäkt har undersökts; isälvsavlagringen runt Nittälven och de distala sannolikt grundare
avlagringarna vid Salbosjön, isälvsavlagringen vid Norrsjön mellan Löa och
Kopparberg samt isälvsavlagringen vid Viken i Olovssjön (Midvatten, 2008b).
Det sistnämnda alternativet, Viken, visade sig ha störst potential och arbete
pågår just nu att utforma den till reservvattentäkt och Finnhyttans vattenverk förbereds i dagsläget för inkoppling av reservvatten.

7.1.4

Nora
För den största kommunala vattentäkten i kommunen, Bälgsjön, saknas i
nuläget reservatttentäkt men en potentiellt grundvattentäkt (kallad Mogetorp) är under utredning. Grundvattentäkten Mogetorp kommer då i framtiden förstärkas med infiltrerat ytvatten från Bälgsjön eller Kilsbergen.

7.2

IDENTIFIERING AV VATTENRESURSER FÖR POTENTIELL
RESERVVATTENFÖRSÖRJNING
I arbetet med föreliggande rapport har potentiella dricksvattenförekomster
som kan utgöra reservvattentäkter för de vattentäkter som i dagsläget saknar reservvattentäkt och där det idag inte pågår ett aktivt arbete för identifiera/planera reservvattentäkter identifierats. Arbetet har genomförts i en
workshop med Samhällsbyggnad Bergslagens arbetsgrupp.
Bedömning av potentiella dricksvattenförekomster baseras på en skrivbordsstudie av tillgängligt material, SGU, VISS, jordartskarta, grundvattenkarta och andra grundvattenutredningar. Vidare undersökningar i fält rekommenderas för att verifiera att det går att anlägga reservvattentäkt på
dessa platser. Arbetet är tänkt som en första kartläggning om var det kan
finnas potentiella reservvattentäkter.
Beslut, urval, bedömning och slutlig rekommendation för möjliga framtida reservvattentäkter har tagits fram i samråd med arbetsgruppen för vattenförsörjningsplanen och redovisas i kapitel 6.2 samt som kartmaterial i
Bilaga 5.
Närliggande sjöar nämns men bedöms ej då arbetsgruppen anser endast
grundvatten är av intresse som reservvattenförekomst.

BILAGA 5
Potentiella
reservvattentäkter

7.2.1

NYHAMMAR
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget vid Nyhammar uppgår idag till i medel 26 m³/d (motsvarande
0,3 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Nyhammar uppgår till <15 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Nuvarande vattentäkt är utförd i en grusås, som är en mindre förgrening av
den större Hjulsjöåsen, sydöst om Nyhammar.
Cirka 2–4 km öst till sydöst från Nyhammar vattentäkt finns två områden
i Hjulsjöåsen som skulle kunna vara potentiella reservvattentäkter, Hjulsjöåsen-Vasselsjönområdet i öst (VISS ID SE663316 144571) och Hjulsjöåsen-Hjulsjöområdet i sydöst (VISS ID SE662896-144338). Uttagsmöjlighe27
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terna i Hjulsjöåsen uppgår till 80–400 m³/d (5–25 l/s). Enligt SGU (2009)
är den ”grova” strömningsriktningen i Hjulsjöåsen riktad söderut. Mellan
Nyhammar och Hjulsjö är åsen avklippt av ett flertal höjdområden där morän
eller berg går i dagen. Hur strömningsriktningen är i åsdelen som sträcker sig
mot Nyhammar från Hjulsjö är okänt. Grundvattendelare borde vara belägen
mellan Hjulsjöåsen och Nyhammar vid de ställen där morän och bergknallar sticker upp. Vidare är det okänt hur stor kontakt Hjulsjöåsen har med de
vattendrag som rinner till Nyhammarälven (vid grusåsen i Nyhammar) vilket
skulle kunna påverka vattenkvalitén och sårbarheten negativt.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
I anslutning till Nyhammar finns Nyhammarälven som sträcker sig i nordsydlig riktning från Bredsjön i norr och söderut ned till Hjulsjön.
Bedömning
 Projektgruppen anser att en potentiell reservvattenförekomst
i Hjulsjöåsen, som passerar Hjulsjö, lämpar sig bättre än de
övriga potentiella dricksvattenförekomsterna då de uppskattade
uttagsmöjligheterna i berg är låga samt avsaknaden av andra
närliggande grundvattenförekomster.
7.2.2

SÄVSJÖN
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 7 m³/d (motsvarande 0,1 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Sävsjön uppgår till under 15 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Vattenförsörjningen för Sävsjön baseras idag på grundvatten från Sävsjöåsen, som är en mindre isälvsavlagring. Grundvattenflödesriktningen är riktad söderut enligt SGU:s kartvisare för grundvattenmagasin (2017). Ingen
information om grundvattendelare i åsen finns att tillgå. Huruvida en annan
del av åsen, t.ex. andra sidan av Sävsjön (0,2 km väster ut) går att använda
som reservvattentäkt är därmed okänt. Vidare är kontakten mellan åsen och
kringliggande ytvatten också okänt vilket skulle kunna påverka avgränsningen av skyddszoner.
Ca 1,8 km sydöst om Sävsjöns vattenverk finns ett mindre stråk med
isälvssediment, förmodligen en del av Sävsjöåsen, där uttagsmöjligheterna
uppgår till ca 80-400m³/d (1–5 l/s) enligt SGUs grundvattenkarta. Grundvattenflödesriktningen i denna isälvsavlagring är okänd och är dess kontakt
med Skomakarsjön (belägen norr om grundvattenförekomsten).
Ca 14 km öst om Sävsjöns vattenverk sträcker sig Nittälvsåsen i nord-sydlig riktning (VISS ID SE664837-144312) där uttagsmöjligheterna uppgår till
ca 2000–10000 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
I anslutning till Sävsjöns vattenverk finns ett flertal sjöar enligt Lantmäteriets översiktskarta.
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Bedömning
 Då vattentäkten har ett litet uttag och försörjer ett litet antal fastigheter
kan kostnaden för att anlägga en reservvattentäkt här inte motiveras
ekonomiskt. Nödvattenförsörjning kan ske genom utkörning av vatten.
Projektgruppen anser därför att en potentiell reservvattentäkt vid
Sävsjön endast bör utredas vidare om behovet uppstår.
7.2.3

ÄLVESTORP
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 14 m³/d (motsvarande 0,16 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Vattenförsörjningen för Älvestorp baseras redan idag på grundvatten från en
brunn i berg. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Älvestorp uppgår till
ca 15–50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Ca 5 km norr om Älvestorp vattenverk finns bland annat en grundvattenförekomst (Inget VISS ID) där uttagsmöjligheterna är 80–400 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta. Utöver detta så finns Lokaåsen ca 5 km västerut. Inga andra grundvattenmagasin i jord är belägna närmare vattenverket enligt SGU:s
grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,4 km öst resp. väst finns sjöarna Halvarsnoren och Torrvarpen (VISS
ID SE660231-143376 och SE661415-142960).
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att potentiell reservvattenförekomst i
berg lämpar sig bättre än övriga potentiella reservvattenförekomster,
då det saknas en närliggande grundvattenförekomst av tillräcklig
kapacitet.

7.2.4

KLOTEN
Nuvarande vattenbehov
Vattenförsörjningen för Kloten baseras på konstgjort grundvatten från en
brunn i jord. Grundvattnet förstärks genom infiltration med vatten från sjön
Stora Kloten. Vattenuttaget uppgår idag till i medel 13 m³/d (motsvarande
0,15 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Kloten uppgår till ca 15–50 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta. Berggrunden i området utgörs av granit med
ett flertal sprickzoner (VIAK, 1979).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 1 km sydväst om Kloten vattenverk finns en isälvsavlagring (ej med i
VISS) där uttagsmöjligheterna är 80–400 m³/d (1-5 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta. Isälvsavlagringen utgörs av en ca 1 km lång sand-grus. Denna
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isälvsavlagring är förmodligen en avklippt del av Fellingsbroåsen som är belägen ca 8 km söderut.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,5 km väst om Kloten vattenverk finns sjön Stora Kloten (VISS ID
SE664173-147095)
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att grundvatten i berg i området lämpar
sig bättre än övriga potentiella grundvattenförekomster.
En bergborrad brunn i området kring Kloten torde ge erforderliga
uttag av grundvatten för att täcka det nuvarande behovet av
dricksvatten för samhället Kloten. Enligt VIAK (1979) har det även
funnits en bergborrad brunn kopplad till vattenverket för Kloten. En
provpumpning utfördes år 1973 och kapaciteten uppmättes till 1,5 l/s
(VIAK, 1985). Provtagningar av vattnet 1973 visade på förhöjda halter
av järn och mangan (VIAK, 1985). Ett första steg blir därför att se om
denna brunn kan lokaliseras och utreda om den fortsatt kan användas
för dricksvattenförsörjning.
7.2.5

RAMSBERG
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel 77 m³/d (motsvarande 0,9 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berggrunden i området kring Ramsberg uppgår till ca
15-50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta. Nuvarande förbrukning av vatten
skulle medföra att minst två bergbrunnar troligtvis skulle behövas.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Fellingsbroåsen i området, sträcker sig igenom Ramsberg i ungefärlig
nord-sydlig riktning, används idag som grundvattentäkt för vattenförsörjningen till Ramsberg. Enligt VISS och SGUs grundvattenkarta är Fellingsbroåsen vid Ramsberg uppdelad i två delar, Ölsjönområdet (Åsdelen strax norr
om Ramsberg) och Ramsbergsområdet (Åsdelen vid Ramsberg, åsdelen där
nuvarande vattentäkt är belägen). Åsdelen norr om Ramsberg, Ölsjönområdet, har enligt SGU (2009) en strömningsriktning riktad söderut, längs med
åsen. Var denna åsdel avvattnas eller om den är ihopkopplad med åsdelen i
Ramsberg är okänt. Fler utredningar krävs för att avgöra strömningsförhållandet i åsen innan den kan utvärderas som en potentiell reservvattentäkt.
Cirka 4 km sydöst om Ramsberg finns enligt SGUs grundvattenkarta
(2009) en grundvattendelare i Fellingsbroåsen. Detta betyder att vattnet på
södra sidan av denna grundvattendelare inte når åsdelen vid Ramsberg vilket medför att en potentiell reservvattentäkt då kan vara på andra sidan av
denna grundvattendelare.
Cirka 8 km VNV sträcker sig Lindesbergsåsen (VISS ID SE663083-146371)
där uttagsmöjligheterna är 80-400 m³/d (1-5 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
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Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Ungefär 1 km öst om Ramsberg finns sjön Glien (VISS ID SE663013-147530).
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att alternativen för reservvattentäkt till
Ramsberg behöver utredas vidare innan rekommendation kan ges.
7.2.6

ALLMÄNNINGBO
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel <10 m³/d (motsvarande <0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Nuvarande vattenförsörjning vid Allmänningbo baseras på grundvatten från
berggrunden. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Allmänningbo uppgår till ca 15-50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 0,5 km öst om Allmänningbo vattenverk sträcker sig Malingsboåsen i
nordsydlig riktning (VISS ID SE662378-148316) där uttagsmöjligheterna är
400- 2000 m³/d (5-25 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta (2009). Malingsboåsen är en långsträckt ås som sträcker sig igenom samhället Allmänningbo. Grundvattenmagasinet i åsen varierar i utsträckning i sidled mellan ca
100-700 meter. Utsträckningen i sidled på isälvsmaterialet i ytan är ca 50200 meter. Strömningsriktningen i Malingsboåsens vid Allmänningbo är riktad söderut enligt SGU’s kartvisare (2017). Avvattning sker förmodligen vid
det låglänta området ca 2 km söder om Norra Allmänningbo.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 2 km öster ut om Allmänningbo finns Salbosjön (VISS ID SE663736144972) och ca 1 km väster ut finns ett flertal ihopkopplade sjöar som
sträcker sig i nord-sydlig riktning.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att reservvattenförekomst i
Malingsboåsen lämpar sig bättre än de övriga alternativen.

7.2.7

MORSKOGA
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår till i medel <10 m³/d (motsvarande <0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Nuvarande vattenförsörjning för Morskoga baseras på grundvatten från
berggrunden. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Morskoga uppgår
till ca 15–50 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 0,3 km öst om Morskoga vattenverk sträcker sig Fellingsbroåsen i
nord-sydlig riktning (VISS ID SE661986-147626) där uttagsmöjligheterna är
400- 2000 m³/d (5-25 l/s) enligt SGU:s grundvattenkarta. Strömningsriktningen i Fellingsbroåsen i området är åt sydöst i den nordvästliga förgreningen, från Morskoga och åt norr i den södra förgreningen. Var avvattning sker
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är osäkert men torde vara i någon av de bäckar som skär åsen alternativt
österut mot Morskogasjön (SGU, 2017).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 2 km nordöst om Morskoga finns sjön Sörmogen.
Bedömning
 Då vattentäkten har ett litet uttag och försörjer ett litet antal
fastigheter kan kostnaden för att anlägga en reservvattentäkt här
inte motiveras ekonomiskt. Nödvattenförsörjning genom utkörning av
vatten med tankbil kan lätt ordnas. Arbetsgruppen anser därför att en
potentiell reservvattentäkt vid Morskoga endast bör utredas vidare om
behovet uppstår.
7.2.8

YXSJÖBERG
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår i dagsläget till i medel <10 m³/d (motsvarande
<0,11 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Yxsjöberg uppgår till under 15
m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta.
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Vattenförsörjningen för Yxsjöberg baseras i nuläget på grundvatten från
isälvsavlagring som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Grundvattenflödesriktningen uppskattas vara riktad sydvästlig enligt VIAK (1978).
Cirka 4 km norr om Yxsjöberg vattenverk finns en isälvsavlagring (VISS ID
SE666280-144011) där uttagsmöjligheterna uppgår till ca 400-2000 m³/d
enligt SGU:s grundvattenkarta. Denna isälvsavlagring ser ut att vara ihopkopplad med isälvsavlagringen där Yxsjöberg tar sitt vatten idag. En grundvattendelare i denna ås är angiven, belägen ca 4 km norrut. Möjlig reservvattentäkt isälvsavlagring skulle då vara belägen på andra sidan av denna
grundvattendelare.
Ungefär 1,5 km syd-sydöst Yxsjöberg vattenverk finns en isälvsavlagring,
förmodligen en fortsättning på samma isälvsavlagring där Yxsjöberg idag tar
sitt vatten, där uttagsmöjligheterna uppgår till ca 80-400 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta. Berg går i dagen mellan denna reservvattenförekomst
och isälvsavlagringen vid Yxsjöbergs vattenverk vilket förmodas fungera
som en grundvattendelare (SGU, 2010).
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,3 km norr om Yxsjöberg vattenverk finns sjön Holmtjärnen som är
ihopkopplad genom mindre vattendrag med ett stråk av sjöar i nord-sydlig
riktning.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att alternativet för potentiella
reservvattenförekomst i berg lämpar sig bättre än övriga potentiella
dricksvattenförekomster då uttaget för närvarande är litet samt att
närliggande privata bergbrunnar har uppfordrat tillräcklig kapacitet för
att kunna täcka vattenverkets behov.
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7.2.9

LINDESBY-YXSJÖN
Nuvarande vattenbehov
Vattenuttaget uppgår idag till i medel 30 m³/d (motsvarande 0,34 l/s).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i berg
Vattenförsörjningen för Lindesby-Yxsjön baseras i nuläget på grundvatten
från två brunnar i berg samt uttag av ytvatten från Yxsjön. Uttagsmöjligheterna i berg i området kring Lindesby uppgår till ca 15-50 m³/d enligt SGU:s
grundvattenkarta (2009).
Potentiell reservvattenförekomst – grundvatten i jordlagren
Cirka 2 km öst om Lindesby och Yxsjöns vattenverk sträcker sig Mosåsen
i nord-sydlig riktning (VISS ID SE661768-144975) där uttagsmöjligheterna
uppgår till ca 400-2000 m³/d enligt SGU:s grundvattenkarta (2009). Flödesriktningen av grundvattnet är okänt, men kan vara riktad söderut med för
den södra delen av Mosåsen i området och syd till väst för den norra delen av
Mosåsen i området. Med förmodad flödesriktning sker förmodligen avvattning mot Yxsjön eller i de bäckar som skär ned i åsen.
Cirka 0,3–1 km syd-sydöst om Lindesby vattenverk finns tre stycken möjliga förekomster av grundvatten enligt SGUs grundvattenkarta (2009). Uttagsmöjligheterna och potentiell flödesriktning är okänt i dessa tre jordlager. Huruvida de skulle kunna fungera som reservvattentäkt är mycket osäkert då
de av SGU endast är angivna som att ”kan ha vattenförande friktionslager”.
Potentiell reservvattenförsörjning – ytvatten
Cirka 0,5 km söder om vattenverket återfinns Lindesbysjön.
Bedömning
 Arbetsgruppens bedömning är att potentiell reservvattenförekomst
i Mosåsen lämpar sig bättre än övriga potentiella dricksvatten
förekomster då övriga, närliggande grundvattenförekomster anses
vara tveksamma på om erforderlig kapacitet kan uppbringas samt att
möjliga kvalitétsproblem (alfapartiklar) kan finnas.

8

Rekommendationer och
förslag till åtgärder
Rapporten har som utgångspunkt beskrivit och visat på vattenförekomster
som bedömts som viktiga ur dricksvattensynpunkt. Genom att beskriva
vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, risker, påverkan och skydd erhålls
en bild av vilka vattenresurser som är lämpliga för nuvarande och framtida
vattenförsörjning. Var gränsen för denna lämplighet går är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet kommunen vill ha i sin vattenförsörjning
vad gäller kvantitet och kvalitet. Såväl risker som bristande kvalitet och
skydd kan ofta åtgärdas – det är i huvudsak en fråga om hur mycket huvudmannen är villig att investera för att öka säkerheten för dricksvattenförsörjningen. Sweco rekommenderar att Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt utifrån från föreliggande rapport
arbetar med att synliggöra dricksvattenförsörjningen i samhällsplaneringen.
Exempelvis genom att tillse att framtaget kartmateriel görs tillgängligt för
tjänstemän inom kommunerna samt att rutiner skapas för hur ärenden rö33
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rande exploatering, byggnation och etablering av verksamheter till framtida
potentiella vattentäkter ska hanteras.
8.1

NÖDVATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN
 Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finns en
handlingsplan för respektive befintligt vattenverk. En samlad plan
för övergripande nödvattenförsörjning finns framtagen (omfattar
alla vattenverk). Dokumentet revideras löpande. Generellt kan alla
vattenverk med förbrukning mindre än 10 m3/d nödvattenförsörjas med
utkörning till lågreservoar under en längre tid.
Planen behöver uppdateras med bl a känsliga verksamheter samt
förslag på placering av vattentankar vid större händelser.

8.2

VATTENSKYDDSOMRÅDEN
 Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som
är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd
så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett
flergenerationsperspektiv. Vattenskyddsområden möjliggör detta
bland annat genom att medvetandegöra vattenförsörjningsintresset
vid kommunal planläggning och för fastighetsägare och
verksamhetsutövare i vattentäktens närhet. I arbetet med framtagande
av vattenskyddsområde bör risker för den specifika vattentäkten
studeras, t.ex. för Vasselhyttan där återinfiltration av vatten
från Skrivardalen sker. I dagsläget saknar följande vattentäkter
vattenskyddsområden: Sävsjön, Älvestorp, Grönbo, Löa, Bastjärn,
Mossgruvan och Ställberg. Flertalet av befintliga vattenskyddsområden
börjar bli gamla, dessa bör ses över och uppdateras så att de erhåller
erforderligt skydd.

8.3

VA-PLAN
 Vattenförsörjningsplanen utgör ett bra underlag till VA-plan. En VA-plan
syftar till att få en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering
(både inom och utanför verksamhetsområdet). En VA-plan behandlar
de tekniska systemen och VA-anläggningarna som behövs för att
använda vattenresurserna. VA-planen blir ett underlag för planering av
VA-verksamheten.

8.4

RESERVVATTEN
 Samtliga vattentäkter för de ingående kommunerna i
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen saknar i dagsläget
reservvattentäkt. Om ordinarie dricksvattenförsörjning av någon
anledning inte kan användas, behövs reservvatten. Sweco
rekommenderar att det utifrån vattenförsörjningsplanen görs en
djupare utredning med fokus reservvattenförsörjning för de aktuella
kommunerna.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Personalchef Carina Fyrpihl informerar kommunstyrelsen om
förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.
Sveriges kommuner och landsting har spelat in nio filmer som förtydligar de
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller
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Förtroendevaldas arbetsgivarroll
och arbetsmiljöansvar

KS 2019/177-2

 Den här webb-presentationen riktar
sig till förtroendevalda politiker i
kommuner landsting och regioner.
 Den är tänkt att ge en översikt av
regelverket samt stimulera till ökat
engagemang när det gäller
arbetsmiljöfrågor.
 Det finns även en skrift från SKL,
”Så klarar du arbetsmiljöansvaret”,
finns att beställa eller ladda ner på
SKL.se

Introduktion

 Ur innehållet:
- Vad är arbetsmiljöfrågor?
- Hur ska du rent praktiskt gå till
väga med arbetsmiljöarbetet?
- Vilket ansvar har medarbetare,
skyddsombud, chefer, arbetsledare
och förtroendevalda?
- Vilka lagar är det som styr
kommunernas, landstingens och
regionernas verksamhet?

Om skriften ”Så klarar du
arbetsmiljöansvaret”




Arbetsgivaren och arbetsmiljön

Olika lagar som styr verksamheten

Arbetsmiljörätten

Sanktioner

Förtroendevald och arbetsgivarrollen

Begreppet arbetsmiljö















Varför är arbetsmiljö viktigt?





Arbetsgivarrollen



Mer information/länkar,
Suntarbetsliv.se

Brister i arbetsmiljön

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Checklista

Aktörer och roller i
arbetsmiljöarbetet

Presentationens struktur

 Kommunen, landstinget eller regionen, ”den juridiska
personen” är arbetsgivare
 I rollen som förtroendevald politiker ingår att som
arbetsgivare företräda kommunen gentemot fackliga
organisationer, arbetstagare, myndigheter m.m.
 Delegationsordningen och beslut ger
tjänstemannaledningen uppdrag att företräda och agera
 Den politiska ledningen ska följa upp fattade beslut

Arbetsgivarrollen

Det samhällspolitiska målet är att arbetsgivaren ålagts ett
ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen

Arbetsmiljö - varför är det viktigt?

 För att skapa effektiv verksamhet med god kvalitet
 För att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
 För att bidra till att flera kan och vill jobba längre

Verksamheten skapar arbetsmiljön

 Samverkansavtal alt. skyddskommittéer

 Skyddsombuden har en viktig roll

 Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna och
skyddsombud

 Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas i organisationen så att
alla vet sin roll och sitt arbetsgivaransvar

 Arbetsgivaren har huvudansvaret

Arbetsgivaren och arbetsmiljön

 Medbestämmandelagen, MBL
- Arbetsrättslig lag, förhandlingar, ordningsregler för
parterna.

 Arbetsmiljölagen, AML
- Offentligrättslig lag, arbetsplatsens arbetsmiljö,
skyddslagstiftningar för arbetstagarna.

 Anställningsskyddslagen, LAS
- Arbetsrättslig lag, anställningsskyddet, skyddslagstiftningar
för arbetstagarna.

 Kommunallagen, KL –
- Allt fokus på den politiska organisationen och de
förtroendevalda.

Olika lagar som styr den kommunala
arbetsgivaren

Exempel på lagar som styr
verksamheten

 Arbetsmiljölagen ger inte rätt till skadestånd till enskild
eller fackförbund (undantag 6 kap AML, skyddsombud)

 Förvaltningsrättslig prövning

 Tillsyn från Arbetsmiljöverket

 Arbetsmiljölagen är offentligrättslig lagstiftning –
reglerar förhållandet arbetsgivare ./. Arbetsmiljöverket
(staten)

Arbetsmiljörätten

 Arbetsmiljöbrott (Brottsbalken 3 kap 10 §)
 Företagsbot (i näringsverksamhet)
 Sanktionsavgifter

 Förbud vid vite
 Föreläggande vid vite

Sanktioner mot arbetsgivare

Straffrätt

Arbetsrätt

Flera olika regler att ta
hänsyn till

Arbetsmiljö

 Följa upp

 Se till att samspelet med cheferna fungerar

 Delegera och fördela arbetsgivarbeslut respektive
arbetsmiljöuppgifter till (främst) chefer och arbetsledare

 Fatta (ibland svåra) beslut, t.ex. arbetsmarknadskonflikt, ta
policybeslut, tillsätta och avsätta chefer, omorganisera
verksamheten

 Företräda kommunen som främste arbetsgivareföreträdare

Vad innebär arbetsgivarrollen för
de förtroendevalda?

 Tjänstemännen leder verksamheten i enlighet med de
politiska besluten
- och enligt gällande tillämplig lagstiftning

 Alla har de en arbetsgivarroll och ett arbetsgivaransvar

 Politikerna beslutar och delegerar beslutsrätt och
fördelar arbetsmiljöuppgifter
- befogenheter, resurser, kunskaper

Hur ska politiken förhålla sig till
verksamheten?

 Organisatorisk och social arbetsmiljö

 Fysisk, kemisk och biologisk arbetsmiljö

Vad ingår i begreppet arbetsmiljö















Buller

Luftkvalitet

Ergonomi

Kemiska och biologiska
hälsorisker

Maskinskydd
Skydd mot fall och ras

Uppdragets
rimlighet/tydlighet
Arbetsbelastning, inklusive 

stress

Arbetstider

Ledarskap

Sociala kontakter
Personlig och yrkesmässig
utveckling
Variation i arbete och
möjlighet till återhämtning
Möjlighet att påverka sin
egen arbetssituation
Arbetsanpassning och
rehabilitering
Stick- och skärskador
Hot och våld
Rökfri arbetstid
Arbetsbetingade konflikter

Vad menas med arbetsmiljö?

 Politikerna

Har det yttersta arbetsmiljöansvaret

Följer upp verksamhetens arbetsmiljö

Ger resurser

Fördelar arbetsmiljöuppgifter

Beslutar om arbetsmiljöpolicy

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
(AFS 2001:1)

 kontroll av genomförda
åtgärder

 åtgärder och

 riskbedömning,

 undersökning,

Arbeta utifrån
SAM

 Föreskrift kompletterats med en vägledning

 Ett organisatoriskt perspektiv

 Konkretiserar, och preciserar, SAM

 Trädde i kraft 31 mars 2016

Föreskrift om Organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och
hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling (6 §)

Anpassa resurserna till kraven i arbetet (9 §)

Klargöra arbetets innehåll (10 §)

Identifiera psykisk påfrestning (11 §)

Bedöma risker kopplade till arbetstid (12 §)

Förebygg kränkande särbehandling (13 §)

Ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras (14 §)

Komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål kopplade till organisatorisk och social
arbetsmiljö (7 – 8 §§)

















Organisatorisk och social
arbetsmiljö forts.

Arbetsgivaren

Skyddsombuden

Medarbetarna

Företagshälsovården

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöarbetet – aktörerna

• Åtalsanmälan

• Föreläggande och förbud vid
vite

• Inspektionsmeddelanden

Tillsynsmyndighet

Skriver föreskrifter

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöarbetet – aktörerna

- Vad ingår i företagshälsovårdens uppdrag?

 Upphandling: Vilken analys har gjorts av behov av
(extern) kompetens beträffande rehabilitering,
förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete?

 Inbyggd?
 Extern?

 3 kap 2 c § AML

Företagshälsovården

- Ansvar för att arbetsmiljön är godtagbar
- Resurser och befogenheter
- Betydelse för utkrävande av ansvaret vid
arbetsskada/olycka

 Kommunens fördelning av arbetsmiljöuppgifter

- Behörighet för tjänsteman/chef att fatta beslut som
arbetsgivare

 Kommunens delegationsordning

Delegation av beslutsrätt respektive
fördelning av arbetsmiljöansvar

flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till
att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser
som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om
– regler som har betydelse för arbetsmiljön,
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och
olycksfall,
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i
bilaga 1 uppfyllas.
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten.”

”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller

 6 § AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 Vidarefördelning av arbetsmiljöansvaret ska ske
skriftligen och undertecknas av båda parter

 Högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret

 Förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar
ska se till att förutsättningarna finns, det praktiska
arbetsmiljöarbetet sköts sedan av chefer och
medarbetare

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Värt att tänka på vid uppgiftsfördelning:
 Tydlig och skriftlig fördelning av konkreta
arbetsmiljöuppgifter
 Den som tilldelas uppgifter ska ha tillräcklig kunskap,
befogenhet och resurser
 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter kan returneras
 Vid otydlighet i fördelningen ligger ansvaret kvar på den
högre beslutsnivån
 Fördela men följ upp!
 Det är hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken som
är det viktiga

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter













Beskriv uppgifterna detaljerat och
konkret
Se till att inga uppgifter glöms bort
Bestäm vilka uppgifter i
arbetsmiljöarbetet – även
samordningsansvar som behöver
fördelas
Utgå från organisationen
Det är bra om arbetsmiljöansvaret
följer verksamhetsansvaret så inget
faller mellan stolarna
Lägg uppgifterna på chefer med
personalansvar eller på
arbetsledare
Även enskilda medarbetare med
speciella uppgifter, t ex lärare, kan
omfattas av fördelningen














Hur ska uppgiftsfördelningen
utanför fasta arbetsställen och
arbetstider hanteras?
Lägg uppgifter på en bestämd
person eller funktion, inte på en hel
grupp
Bestäm vad som ska gälla vid
sjukdom, semester och annan
frånvaro
Ange om det finns rätt till
vidarefördelning
Komplettera med muntlig
information
Informera berörd personal
Skyddsombud/fackliga?
Se över med någon regelbundenhet

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
– Checklista

 6:7 AML

Skyddsombudsstopp

 6:6 a AML Framställan till arbetsgivaren

 Risk för ohälsa och olycksfall
 Riskbedömningar - handlingsplaner
 Skyddsombud

Brister i arbetsmiljön

Kammarrätt

Högsta
förvaltningsdomstolen

Tingsrätt

Hovrätt

Högsta
domstolen

 Arbetsmiljöbrott (3 kap 10 § Brottsbalken) –
straffrättsligt (allmän domstol)

Förvaltningsrätt

 Arbetsmiljölagen - förvaltningsrättslig process –
Arbetsmiljöverket motpart

Brister i arbetsmiljön eller
arbetsplatsolycka

Arbetsmiljöbrott 3 kap 10 §:
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
genom att ha åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen (AML)
ålegat honom eller henne till förebyggande av ohälsa eller
olycksfall
har orsakat (något av brotten i 3 kap 7-9 § BrB)
- någons död
- orsakat någon kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa
eller har utsatt någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada
döms till böter eller fängelse för arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöbrott 3 kap 10 § BrB

 Avtal på EU-nivå

 FAS-avtalet
- Förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan.
- Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig
del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga
arbetet.

Avtal inom arbetsmiljöområdet

 Hur kan arbetsmiljöarbetet utgöra ett bidrag till att vara en
attraktiv arbetsgivare?

 Hur säkerställer vi att arbetsmiljöarbetet genererar
verksamhetsnytta?

 Behöver något ses över och/eller revideras?

 Hur vill vi att det ska fungera hos oss?

 Hur ser det ut hos oss idag?

Diskussionsfrågor

 Arbetsmiljöverket www.av.se
 Arbetsmiljörådet
 FAS–avtalet

 AFA - försäkring, stöd till forskning och utveckling,
kunskapsspridning www.afa.se

 Suntarbetsliv – partsgemensam organisation. Verktyg
och stöd, www.suntarbetsliv.se

 Sveriges kommuner och landsting - rådgivning och
intressebevakning, arbetsmiljo@skl.se, www.skl.se

Mer information och/eller stöd?
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Förord
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kommuner, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald
inom denna sektor och syftar till att beskriva hur du kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Med över en miljon medarbetare står kommuner, landsting och regioner för
ungefär en fjärdedel av den svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare
är engagerade, kunniga, ansvarstagande och motiverade är en förutsättning
för att du som förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. För att lyckas
i arbetsmiljöarbetet måste insatser göras utifrån såväl hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande/rehabiliterande perspektiv. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar både ekonomi
och effektivitet.
Arbetsmiljöfrågorna är dessutom viktiga eftersom Sverige beﬁnner sig i en
demograﬁsk utmaning med en alltmer omfattande arbetskraftsbrist som gäller
ﬂera viktiga yrkesgrupper inom kommuner, landsting och regioner. Något av
det viktigaste för att klara denna utmaning är att erbjuda en god arbetsmiljö
och möjligheter till utveckling, delaktighet och inﬂytande.
Denna skrift belyser den viktiga arbetsgivarrollen ur ﬂera olika aspekter:
> Vilka lagar är det som styr landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet?
> Vad är arbetsmiljöfrågor?
> Hur ska du rent praktiskt gå till väga med arbetsmiljöarbetet?
> Vilket ansvar har medarbetare, skyddsombud, chefer, arbetsledare
och förtroendevalda?
> Aktuella rättsfall med kommentarer
Skriften är den fjärde upplagan i samma fråga. Den är framtagen av utredare
Gunnar Sundqvist vid avdelningen för Arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner
och Landsting.
Stockholm i december 2018
Agneta Jöhnk
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL

1

Förtroendevald och
arbetsgivarrollen
Vart fjärde år väljer svenska folket 41 000 förtroendevalda i kommuner, regioner och landsting till sammanlagt 68 000 olika politiska uppdrag. En viktig del
av detta uppdrag är att vara arbetsgivare. Uppdraget innebär, förutom en rad
skyldigheter och möjligheter, även ett tydligt mandat att styra verksamhetens
utveckling. Verksamheterna kan styras genom att fastställa mål, inriktning,
omfattning och kvalitet. Lönepolitiken, attraktiva anställningsvillkor och arbetsförhållanden, det vill säga en hälsofrämjande arbetsmiljö, jämställdhet,
och mångfald är också viktiga komponenter.
Att vara arbetsgivare inom kommun, landsting eller region innebär stora
möjligheter att utveckla verksamheter. Medarbetarna är en viktig resurs och
en förutsättning för att samhällets välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet.
Nyckeln till en positiv utveckling ligger i att du är aktiv och tydlig i din arbetsgivarroll.
”Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att
din organisation har en god arbetsmiljö.”
Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att
din organisation har en god arbetsmiljö. Inte minst viktigt för arbetsmiljön
är att chef- och ledarskapet håller hög kvalitet. En förutsättning är att chefer
och arbetsledare har rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. För att
en kommun, region eller ett landsting ska fungera effektivt, krävs med andra
ord en arbetsgivarpolitik som tar ett helhetsansvar för såväl verksamheten
och medarbetarna som organisationen i stort.
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Lagen och arbetsgivarrollen
Kommunallagen slår fast att nämnderna ska driva verksamheten på ett tillfredsställande sätt och i samråd med dem som nyttjar deras tjänster. Som
kommunens, landstingets eller regionens högsta organ är det fullmäktige
som ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt
uppdrag för att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och fullmäktiges målsättning.
Otydligheter faller tillbaka på fullmäktige. Fullmäktige har inte rätt att ingripa i enskilda ärenden som rör den löpande verksamheten.
Nämnderna har ansvar för förvaltningen och den löpande verksamheten,
och ska verkställa fullmäktiges beslut. I praktiken är det medarbetarna som
sköter det operativa arbetet, medan de förtroendevalda i varje nämnd enligt
kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens verksamhet – vilket
även inkluderar arbetsmiljön.
Varje nämnd har, inom de budgetramar fullmäktige har beslutat, ett ansvar
för att ha den personal och tillhandahålla de resurser som behövs för att verksamheten ska fungera. Skulle resurserna i en nämnd inte motsvara de behov
som lagen eller fullmäktige kräver, är det nämndens uppgift att reda ut frågan
med fullmäktige för att klara verksamhetens behov. Det slutliga ansvaret för
en nämnds verksamhet – och därmed också dess medarbetare – är kollektivt
för alla ledamöter i nämnden.
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Stora möjligheter till anpassning
Kommuner har stora möjligheter att organisera sina verksamheter utifrån
lokala och regionala förutsättningar. För en del kommuner innebär det att
minska antalet nämnder, för att istället lägga huvudansvaret för verksamheten, och därigenom arbetsmiljöfrågorna, på kommunstyrelsen och dess
olika utskott. I andra kommuner har kommunstyrelsen fått ansvaret för den
övergripande personalpolitiken och arbetsmiljöfrågorna. Nämnderna har ett
verksamhetsansvar och ska se till att arbetsmiljölagen följs. Ur arbetsmiljösynvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken roll de har i det
systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift ”faller mellan stolarna”.
Oavsett vilken modell man väljer, är det alltid fullmäktige som bestämmer
hur många, och vilka, nämnder som ska ﬁnnas, och vad som är nämndernas
uppgifter och inbördes förhållande. I 6 kapitlet kommunallagen anges kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter och ansvar.
Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag
och ditt ansvar som arbetsgivare, eftersom både verksamhetens kvalitet och
medarbetarnas prestationsförmåga är så beroende av den. I det avseendet
är din parallella roll som företrädare även för medborgarna och partiet mer
självklar – även om det ibland kan uppstå konﬂikter dem emellan.
”Ur arbetsmiljösynvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken
roll de har i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift faller
mellan stolarna’.”
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KAPITEL

2

Arbetsmiljölagen och
andra lagar
Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning som gäller för både privat och offentlig verksamhet. Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en
arbetsplats, utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till
goda arbetslivsvillkor. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
gäller även i huvudsak för elever samt, i vissa fall, för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och för deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats av socialnämnd.
Utöver kommunallagen ﬁnns andra lagar som påverkar kommunernas,
landstingens och regionernas verksamhet. Dessa är exempelvis lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), skollagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om skydd mot olyckor, lagen
om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt arbetsmiljölagen (AML).
Dessa lagar är likställda varandra och ingen tar över någon annan.
Förhållandet till brukare och patienter regleras däremot i annan lagstiftning (bland annat de ovan nämnda). Varje verksamhet måste normalt anpassas till de lagar som gäller för just den verksamheten. Medarbetarna kan
dessutom i sin yrkesroll beröras av ytterligare lagar, exempelvis lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet.
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Kapitel 2. Arbetsmiljölagen och andra lagar

figur 1. Arbetsgivarens regelträd

AFS

AFS

Sakföreskrifter
AFS
AFS

Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1

Arbetsmiljölagen

Bilden är en illustration över arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljölagen är trädets rot och fundament. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den ger breda anvisningar om hur arbetsmiljön ska vara. Lagen
riktar sig till arbetsgivaren. Stammen utgörs av föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet
(AFS 2001:1). Bladverket illustrerar ett sjuttiotal olika sakföreskrifter som handlar om allt från kemikaliehantering till hot och våld.
Arbetsmiljöreglerna bygger på en regelhierarki med bestämmelser på ﬂera nivåer. Viktigast i denna
hierarki är Arbetsmiljölagen (AML) som riksdagen beslutar om. På en lägre nivå ﬁnns föreskrifter som
utfärdas av Arbetsmiljöverket (AFS). Myndigheten kan även utfärda allmänna råd eller vägledningsdokument som inte är bindande.
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figur 2. Bilden illustrerar exempel på några olika lagar som styr verksamheterna i kommuner och
landsting och som i vissa fall kan komma i konﬂikt med varandra

Tobakslagen

Hälso- och
sjukvårdslagen

Lagen om Stöd
och Service

Verksamheten

Arbetsmiljölagen

Socialtjänstlagen

MBL

Tre rättsliga avgöranden som speglar intresseavvägningen mellan arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftningar:
RÄTTSFALL 1: Tobaksrökning gruppboende

Det första målet rör ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning, som fått sina
boendeinsatser beviljade enligt SoL eller LSS. Varje person hade sin egen lägenhet och samtliga hade ett mycket stort omvårdnadsbehov. De ﬂesta var rökare. Kommunen hade vidtagit
åtgärder för att minimera medarbetarnas exponering för tobaksröken, bland annat genom att
uppföra ett rökutrymme och att uppmana personerna att inte röka i lägenheterna i samband
med vårdbesök. Medarbetare som inte ville vistas i en rökig arbetsmiljö hade dessutom
erbjudits omplacering till likvärdigt arbete. Domstolen kom fram till att ytterligare krav mot
kommunen på åtgärder i arbetsmiljön var orimliga i förhållande till de resultat som kunde
uppnås. Arbetsmiljöaspekterna ﬁck därmed stå tillbaka för de boendes behov av stöd och
hjälp (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 360-09, den 14 januari 2010. Se SKL cirkulär 10:21).
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Kapitel 2. Arbetsmiljölagen och andra lagar

RÄTTSFALL 2: Omsorgsnämnden

Det andra exemplet rör ett mål där Omsorgsnämnden i en kommun beslöt sig för att avbryta
pågående hemtjänstinsatser för en enskild person. Samtidigt avslogs personens egen ansökan
om bistånd. Beslutet motiverades med att vårdinsatserna, under rådande omständigheter,
innebar en fara för medarbetarnas hälsa eftersom den aktuella personen inte ville använda de
hjälpmedel som behövdes, fysiskt motsatte sig den hjälp som lämnades och utsatte medarbetarna för obehagliga situationer. Arbetsmiljöproblemen hade funnits i många år och man
hade vid ﬂera tillfällen träffats utan att nå en överenskommelse. Personen erbjöds då andra
biståndsinsatser, bland annat korttidsboende (kommunalt eller privat), särskilt boende eller
bistånd i form av tillsyn, matdistribution, måltidshjälp och trygghetslarm. Domstolen noterade
att personen inte hade någon ovillkorlig rätt att erhålla viss bestämd insats. Eftersom personens behov kunde tillgodoses genom de alternativa insatserna, kunde arbetsmiljöintresset
tillåtas att väga över. Omsorgsnämnden bedömdes ha fog för sitt beslut (Kammarrätten i
Jönköping, mål nr 1259-10, den 12 november 2010. Se SKL cirkulär 11:33).

Kommentar: Domarna speglar den gråzon som verksamhetsansvariga ofta
hamnar i när regler och krav från olika tillsynsmyndigheter ska följas. Kraven är speciﬁcerade utifrån myndighetens tillsynsområde men tar inte alltid
hänsyn till helheten, vilket kan medföra praktiska problem i tillämpningen
av dem.

RÄTTSFALL 3: Vårdnadshavare arbetsmiljöproblem i skolan

Det sista fallet rör skolhuvudmannens ansvar att se till att skolpersonal och elever har en god
arbetsmiljö. Bakgrunden var ett beslut av Försäkringskassan som beviljat en elev personlig
assistans för tiden i skolan. Elevens vårdnadshavare har av assistansanordnaren anställts som
personliga assistenter. Skolnämnden i kommunen har beslutat att den personliga assistansen i
skolan inte ﬁck utföras av någon av vårdnadshavarna, eftersom vårdnadshavarna varit kritiska
och tillrättavisande mot lärarna i undervisningssituationer och framfört hotfulla uttalanden
mot skolans personal och ledning. Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 2486-11, den 7
november 2012), bedömde att kommunen av hänsyn till arbetsmiljön i skolan hade rätt att
neka vårdnadshavarna möjlighet att fungera som personliga assistenter till eleven i skolan,
eftersom de genom sin närvaro har visat sig ha en alltför negativ påverkan på arbetsmiljön.

Kommentar: Kommunens beslut innebar inte att elevens rätt till insatsen
personlig assistans i skolan som sådan förvägrades, bara en begränsning av
elevens möjligheter att fritt välja personliga assistenter.
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”Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats,
utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till goda arbetslivsvillkor.”

Begreppet arbetsmiljö
Arbetsmiljön omfattar bland annat följande faktorer:
> Buller
> Luftkvalitet
> Ergonomi
> Kemiska och biologiska hälsorisker
> Maskinskydd
> Skydd mot fall och ras
> Balans mellan krav och resurser
> Arbetsbelastning
> Arbetstider
> Ledarskap
> Organisatorisk och social arbetsmiljö
> Personlig och yrkesmässig utveckling
> Variation i arbete och möjlighet till återhämtning
> Möjlighet att påverka sin egen arbetssituation
> Arbetsanpassning och rehabilitering
> Stick- och skärskador
> Hot och våld
> Kränkande särbehandling
> Rökfri arbetstid
Verksamheten i kommuner, landsting och regioner innefattar alla dessa arbetsmiljöfaktorer.
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KAPITEL

3

Roller och uppgifter
i arbetsmiljön
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos dig som arbetsgivare. Samtidigt är
alla medarbetare på arbetsplatsen sin egen arbetsmiljö, vilket ställer krav på
medverkan, dialog och samarbete. Du bör därför se till att verksamheten på
ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir
tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten i denna process
är det systematiska arbetsmiljöarbetet (utfärdad av Arbetsmiljöverket, AFS
2001:1, även kallat SAM) som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och
sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.
De grundläggande kraven på en arbetsgivare är alltid desamma, oavsett om
verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Däremot kan kraven självfallet variera beroende på verksamhetens art och olika branschers speciﬁka
förutsättningar. Generellt gäller dock att ditt arbetsmiljöansvar i egenskap av
arbetsgivare är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvariga för att ”vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall1”.
Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om risker i arbetet och hur de
undviks, samt se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. En annan viktig uppgift är att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. När arbetet planläggs måste hänsyn tas till
att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

Not. 1.

Se AML kap. 3 § 2.
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Arbetsmiljölagens omfattning
Arbetsmiljölagen gäller där ”arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning”. I deﬁnitionen av arbetstagare ingår även personer som genomgår utbildning, vilket innebär att den som bedriver skolverksamhet också har ett
arbetsmiljöansvar för sina elever (undantag ﬁnns). På samma sätt likställs
deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har anvisats av socialnämnd med arbetstagare – så länge de utför uppgifter som
liknar ett förvärvsarbete. Även arbetsmarknadspolitiska program omfattas
av lagen, vilket innebär att den som tar del av ett program ska likställas med
arbetstagare och den som upplåter sin arbetsplats för programmet ska ses
som arbetsgivare. Den som anlitar inhyrd arbetskraft ska följa föreskrifterna
om systematiskt arbetsmiljöarbete och exempelvis undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker, vidta åtgärder och ge instruktioner. På samma sätt är
den som hyr ut arbetskraft skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåtgärder, exempelvis i fråga om utbildning och rehabilitering och att alltid vara
uppmärksam på den anställdes fysiska och psykiska belastning.
Vad gäller arbetsmiljölagens regler om rehabilitering (3 kap. 2 a §) är det
viktigt att känna till rättsfall från arbetsdomstolen och den begränsning av
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som blivit praxis, till exempel:
> Arbetskamrater får inte komma till skada (AD 1993:42)
> Arbetsgivaren behöver inte utvidga sin verksamhet genom nya verksamhetsgrenar eller omorganisation (AD 2006:83)
> Nya verksamhetsmoment behöver inte inrättas (AD 1993:42)
”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter ansvariga
för att ’vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren
utsätts för ohälsa eller olycksfall’”.

Skyddsombudets roll
Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Skyddsombudets uppgift är att vaka över arbetsförhållandena och kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler
eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till
exempel i samband med användningen av skadliga ämnen eller vid planering av
förändring av verksamheten. Skyddsombudets uppgift omfattar alla medarbetare inom dennes skyddsområde, även de som har en annan (eller helt saknar)
facklig tillhörighet. Ombudet utses av en lokal arbetstagarorganisation som
normalt är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.
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Kapitel 3. Roller och uppgifter i arbetsmiljön

Om det inte ﬁnns en facklig organisation, kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Valet ska skriftligen anmälas till arbetsgivaren.
Ett skyddsombud kan enligt arbetsmiljölagen, kapitel 6 § 6 a, begära att
arbetsgivaren vidtar åtgärder eller begära en undersökning för att säkerställa
en tillfredsställande arbetsmiljö inom det egna skyddsområdet. Arbetsgivaren
ska då genast lämna en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit begäran
och därefter – utan dröjsmål – lämna besked i frågan. Gör inte arbetsgivaren
det, kan skyddsombudet kräva att Arbetsmiljöverket meddelar ett föreläggande eller förbud. Detta krav avser givetvis enbart arbetsmiljön, inte frågor
som hänger ihop med exempelvis löner eller andra anställningsvillkor.
Skyddsombudet har rätt att få den utbildning i arbetsmiljöfrågor och den
ledighet med bibehållna anställningsförmåner som fordras för uppdraget.
Hon eller han har också rätt att få del av de handlingar och upplysningar som
behövs för uppdraget. Både arbetsgivare och arbetstagare kan bli skadeståndsskyldiga om man hindrar skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter. Värt att
komma ihåg är att arbetsgivaren inte behöver vara överens med skyddsombudet innan beslut fattas eller åtgärder vidtas – även om enighet naturligtvis
är önskvärd.
”Skyddsombudets uppgift är att vaka över arbetsförhållandena och att kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.”
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Medarbetarens ansvar
Även den enskilde medarbetaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet, bland annat genom att följa givna föreskrifter och använda aktuella
skyddsanordningar. Medarbetarna har ofta en god uppfattning om riskerna
med det egna arbetet och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de
kan delta i arbetsmiljöarbetet med förslag och synpunkter. Detta är särskilt
viktigt i samband med riskbedömningar av arbetsmiljön. Att inte rätta sig efter
skyddsföreskrifter kan äventyra såväl medarbetarens som arbetskamraternas
säkerhet. För att få genomslag på genomförda insatser krävs återkommande
information och samverkan med medarbetarna. Om en medarbetare bryter
mot gällande regler eller rutiner, kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga
åtgärder. Det kan röra sig om exempelvis muntlig tillsägelse, skriftlig varning eller förﬂyttning/omplacering. Ytterst kan det även bli fråga om att
medarbetaren sägs upp (i regel ”av personliga skäl”). Det är därför viktigt
att arbetsgivaren dokumenterar alla händelser som inträffar eller åtgärder
som vidtas.
”Medarbetarna har ofta en bra uppfattning om riskerna med det egna arbetet
och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de kan delta i arbetsmiljöarbetet med förslag och synpunkter.”

Rollen som skyddsombud
På https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/chefens-arbetsmiljoansvar.html ﬁnns skyddsombudsrollen beskriven mer i detalj. Där beskrivs bland annat i vilka situationer som
arbetsgivaren måste samverka med skyddsombudet, och vad som gäller om arbetsgivaren och skyddsombudet inte är överens.
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KAPITEL

4

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Rollfördelningen kring arbetsmiljön är densamma som för andra arbetsområden i kommunen eller landstinget: de förtroendevalda i varje nämnd med
verksamhetsansvar ska se till att det ﬁnns förutsättningar för att de aktuella
lagarna följs. Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts sedan av chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och i den löpande utvecklingen av verksamheten.
I det här sammanhanget är det viktigt att du som förtroendevald ser till att
chefer och arbetsledare får ett väldeﬁnierat och rimligt uppdrag, med alla de
resurser, kunskaper och befogenheter som krävs för att driva verksamheten
med en bra arbetsmiljö. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att
vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till kompetenta
medarbetare, utrustning, lokaler, tid och kunskaper.
Huvudprincipen – att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret
– gäller så länge inte ett särskilt arbetsmiljöuppdrag har tilldelats någon annan
person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även i sådana fall har dock
den högsta ledningen alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verksamheten håller en god arbetsmiljö. Om så inte är fallet – ingrip!
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Skriftlig fördelning viktig
I kommuner och landsting är det obligatoriskt att det ﬁnns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna överenskommelse bör vara undertecknad av båda parter – både av den som fördelar uppgiften och av den som åtar
sig densamma. Saknar mottagaren tillräckliga befogenheter eller medel för
sitt uppdrag, ska denne vända sig till uppdragsgivaren för att få utökade resurser. Om så inte sker, bör uppdragstagaren i stället frånsäga sig – i dagligt
tal returnera – sin uppgift.
”I kommuner, regioner och landsting är det obligatoriskt att det ﬁnns en
skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.”
Det innebär inte att man säger upp sin anställning eller chefsuppgift, och
ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som vanligt. Saknas en tydlig,
skriftlig fördelning, ligger det faktiska arbetsmiljöansvaret normalt kvar på
den högre beslutsnivån i organisationen (detta gäller dock inte om uppgiften
ingår som en del av en större arbetsuppgift eller hör till en viss yrkesroll, till
exempel chefer med personalansvar eller lärare i förhållande till sina elever).
Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför måste följa upp hur denna ser ut. Är
arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga
åtgärder.

Delegation enligt kommunallagen
Den delegering som enligt kommunallagen får ske av nämnds beslutanderätt
till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätten (6 kap 37 §) förväxlas ibland med fördelning av
arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6. Fördelningen kan med fördel
skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.
Värt att tänka på vid uppgiftsfördelning:
> Fördela – men abdikera inte! Följ regelbundet upp hur arbetsmiljöarbetet
utvecklas och ingrip om det inte fungerar som det var tänkt.
> Det är hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken som är det viktiga.
Stäm av att riskbedömning har gjorts innan beslut om verksamhetsförändringar fattas i nämnd och styrelse.
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Kapitel 4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Var noga med:
> Att uppgifterna är fördelade på tillräckligt många medarbetare.
> Att de som får uppgifterna har en självständig ställning och en egen rimlig
arbetssituation.
> Att de som får uppgifterna har tillräckliga befogenheter och resurser.
> Att fördelningen görs skriftligt och undertecknas av både den som fördelar
och den som tar emot uppgiften.
> Att den som gör fördelningen följer upp hur den har fungerat och ingriper
om något behöver förbättras.
> Att de som får uppgifterna har tillräckliga kunskaper om: a) regler som har
betydelse för arbetsmiljön; b) fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall; c) åtgärder för att
förebygga ohälsa och olycksfall samt d) arbetsförhållanden som främjar
en tillfredsställande arbetsmiljö.

”Det är viktigt att du som förtroendevald ser till att chefer och arbetsledare får
ett väldeﬁnierat uppdrag, med alla de resurser, kunskaper och befogenheter
som krävs för att driva verksamheten med en bra arbetsmiljö.”
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Minneslista vid uppgiftsfördelning:
> Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som behöver fördelas.
> Utgå från organisationen.
> Det är bra om arbetsmiljöansvaret följer verksamhetsansvaret så att inget
faller mellan stolarna.
> Lägg uppgifterna på chefer med personalansvar eller på arbetsledare.
> Även enskilda medarbetare med speciella uppgifter, till exempel lärare,
bör omfattas av fördelningen.
> Se till att inga uppgifter glöms bort.
> Hur ska uppgiftsfördelningen utanför fasta arbetsställen och arbetstider
hanteras?
> Lägg uppgifter på en bestämd person eller funktion, inte på en hel grupp.
> Bestäm vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro.
> Beskriv uppgifterna detaljerat och konkret.
> Ge befogenheter, resurser och kunskaper för uppgifterna.
> Ange om det ﬁnns rätt till vidarefördelning.
> Komplettera med muntlig information.
> Informera berörd personal.
> Genomför en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

figur 3. Att tänka på vid uppgiftfördelning

Arbetsuppgift

Befogenheter
Resurser
Kunskaper
Kompetens
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KAPITEL

5

Verktyg på vägen
Samverkansavtalet
Samverkansavtalet har slutits mellan SKL, Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Samverkan bygger på att alla kan
och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem.
Avtalet belyser syftet med samverkan – vikten av medarbetarnas delaktighet
och engagemang. I Samverkansavtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Arbetsmiljöfrågorna hanteras
som en del i samverkanssystemet. AML kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan med arbetstagare. Genom
att hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och
på skyddskommitté uppfylls dels kraven i AML och dels utvecklas det lokala
arbetsmiljöarbetet.
”Enligt Samverkansavtalet ska arbetsgivare, fackliga organisationer, skyddsombud och medarbetare tillsammans arbeta för en väl fungerande verksamhet
med en bra arbetsmiljö.”

Arbetsmiljöutbildning
Det är angeläget att chefer, medarbetare och skyddsombud får en relevant
utbildning i arbetsmiljöfrågor och hur risker och brister kan undanröjas. God
kompetens är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete.
De centrala parterna har i Suntarbetslivs regi tagit fram en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. I utbildningen ﬁnns en pedagogisk
blandning av ﬁlmer, poddradio etc, Här ﬁnns även underlag för gemensamma
samtal som bidrar till ett lärande om arbetsmiljöfrågor. Här rekommenderas
att chefer och skyddsombud går samma utbildning för att skapa en gemensam
bas för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.
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Länk till Suntarbetslivs hemsida om arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ett annat värdefullt hjälpmedel i arbetet med att säkerställa en bra arbetsmiljö
är föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), i dagligt tal
benämnd SAM. Föreskriften innebär att cheferna på en arbetsplats är skyldiga
att i samverkan med medarbetare och skyddsombud:
> Ta fram en skriftlig arbetsmiljöpolicy om hur arbetsförhållandena ska vara.
> Ta fram skriftliga rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till.
> Fördela arbetsmiljöuppgifterna med befogenheter och resurser till chefer
och arbetsledare (ska dokumenteras skriftligt).
> Ge arbetstagarna kunskaper om arbetet och dess risker. Cheferna behöver
särskilda kunskaper.
> Undersöka verksamheten och bedöma riskerna i arbetsmiljön regelbundet,
bland annat vid planerade förändringar (ska dokumenteras skriftligt).
> Omedelbart undanröja risker och brister i arbetsmiljön och upprätta
en skriftlig handlingsplan för åtgärder som inte kan vidtas omgående.
Genomförda åtgärder ska kontrolleras.
> Utreda arbetsskador och allvarliga tillbud.
> Årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och
ändra vid behov.
> Vid behov anlita företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp.
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Kapitel 5. Verktyg på vägen

figur 4. Figuren beskriver att det ﬁnns fyra uppgifter i SAM, som man hela tiden måste arbeta
med, som i ett hjul: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

Mer om SAM
SAM är grundbulten för hur man ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor.
Tips: Initiera eller stöd gärna utbildning för viktiga aktörer i arbetsmiljöarbetet,
till exempel chefer och skyddsombud.

figur 5. Bilden beskriver olika aktiviteter som ska ske inom ramen för SAM
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KAPITEL

6

När arbetsmiljön brister
– Arbetsmiljöverkets roll
Det bästa sättet att förebygga arbetsmiljörisker är att se till att chefer och
arbetsledare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans
med medarbetare och skyddsombud. När en verksamhet ändå brister i sin
arbetsmiljö på ett sätt som kan leda till ohälsa eller olycksfall, kan Arbetsmiljöverket, AV, kräva att åtgärder vidtas. Kraven riktar sig då normalt mot
arbetsgivaren – i detta fall mot den enskilda kommunen eller landstinget.
Sådana beslut kan förenas med ett vite och kan överklagas till förvaltningsdomstol – förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen.
(För överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen krävs
prövningstillstånd).

Inspektion – så går den till
Arbetsmiljöverkets inspektion inleds ofta med en föranmälan. Verket brukar
normalt ange syftet med inspektionen, till exempel om den gäller hela arbetsplatsen en speciﬁk arbetsmiljöfråga eller om inspektionen är ett led i ett riksomfattande projekt. Vid inspektioner är det viktigt att du som arbetsgivare
företräds av personer som kan beskriva verksamhetens inriktning och det
interna arbetsmiljöarbetet. Dessa personer bör ha befogenhet att besluta om
och genomföra nödvändiga ändringar i verksamheten. Det kan till exempel
vara förvaltningschef, klinikchef, rektor eller verksamhetschef. Det är bra om
personal från HR och fastighetsavdelningen medverkar när så behövs. Även
du som förtroendevald bör vara med om inspektionen berör övergripande
frågor i verksamheten. I vissa av Arbetsmiljöverkets nationella inspektionskampanjer i kommuner, landsting och regioner ﬁnns rutiner för återkoppling
till förtroendevalda.
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Kapitel 6. När arbetsmiljön brister – Arbetsmiljöverkets roll

Det är arbetsgivarens ansvar att kalla det berörda skyddsombudet till inspektionen. Innan denna avslutas brukar AV:s företrädare, oftast en arbetsmiljöinspektör, sammanfatta sina iakttagelser och vilka krav på förändringar som
kommer att ställas. Det ﬁnns alltid utrymme, såväl under som efter inspektionen,
att enskilt framföra synpunkter eller begära förtydliganden.
Arbetsmiljöverket meddelar sedan i ett skriftligt inspektionsmeddelande
där de formella kraven formuleras. Om inte åtgärder vidtas för att undanröja
bristen eller risken, kan AV med stöd av arbetsmiljölagen meddela förelägganden eller förbud mot arbetsgivaren.
Att AV ställer krav innebär inte automatiskt att verksamheten måste rätta sig
efter dem. De kan både ifrågasättas och – när det gäller föreläggande och förbud
– överklagas. I beslutet från AV står hur och inom vilken tid som överklagandet
måste göras. Om överklagandet inte görs i rätt tid, blir kraven bindande för
verksamheten. Det är alltid bra om nämnden eller styrelsen följer upp alla
inspektionsmeddelanden och förelägganden/förbud från AV. AV:s krav i ett
inspektionsmeddelande innebär oftast inte att alla åtgärder behöver vara
genomförda innan svarstiden. Det räcker då att beslut är fattat och tidplan
upprättad i samverkan med skyddsombud. Men kom ihåg: som arbetsgivare
är du alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om AV har ställt krav eller inte.
figur 6. Figuren beskriver ett ärendes gång efter en inspektion där Arbetsmiljöverket anser att
kraven inte är tillräckligt åtgärdade
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Mer om Arbetsmiljöverket
AV genomförde under år 2017 sammanlagt 2 022 besök i förvaltningsstyrda verksamheter i kommuner, landsting och regioner. Samma år skrev verket 914 inspektionsmeddelanden/inspektionsprotokoll och meddelade 107 förelägganden och förbud med vite.
SKL har tagit fram konkreta råd för att underlätta kontakterna med AV och ge råd om
hur verkets krav kan hanteras. På AV hemsida ﬁnns ytterligare information.

”Att AV ställer krav innebär inte automatiskt att verksamheten måste rätta
sig efter dem. De kan både ifrågasättas och – när det gäller föreläggande och
förbud – överklagas.”
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Kapitel 6. När arbetsmiljön brister – Arbetsmiljöverkets roll

Två exempel på rättsfall som illustrerar hur AV fungerar i praktiken.
RÄTTSFALL 1 AV: Slöjdsal

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde ett mål som gällde arbetsmiljön i slöjdsalen i en skola.
AV hade förelagt kommunen att undanröja en del angivna brister i slöjdsalen. Föreläggandet,
som hade knutits till ett vite på 89 000 kronor, gällde bland annat krav på riskbedömning, introduktion av eleverna och skyddsåtgärder för ﬂera maskiner som användes. Då kommunen inte
rättade sig efter föreläggandet, vände sig AV till Förvaltningsrätten och begärde att vitet skulle
dömas ut. Kommunen invände då att man inte hade kunnat följa föreläggandet, eftersom
skolan var på väg att omorganiseras och i samband med detta skulle få en helt ny slöjdsal.
När målet två år senare kom upp i domstolen hade de ﬂesta av kraven i föreläggandet
uppfyllts, bland annat genom att den nya slöjdsalen hade färdigställts. Trots detta beslöt
domstolen att vitet skulle dömas ut. I motiveringen menade domstolen att AV:s föreläggande
var ”lagligt grundat” och tillräckligt preciserat för att kunna följas. Eftersom det inte hade
överklagats, hade det också vunnit laga kraft. Att de ﬂesta åtgärderna hade vidtagits efter
utsatt tid var med andra ord inte skäl nog för att slippa vitet. Det hade inte heller funnits några
faktiska eller rättsliga hinder för kommunen att följa föreläggandet (vitet jämkades dock ner
till 20 000 kronor.) Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10663-10, den 17 augusti 2010).

Kommentar: En kommun eller ett landsting kan inte underlåta att följa ett
föreläggande bara för att någon form av omorganisation är på gång. Regeln är
att AV:s krav ska följas om de går att följa. Om ansvariga på en kommun sedan
märker att man av tidsbrist eller av andra skäl inte kan vidta de åtgärder som
beskrivits, bör man med stöd av 27 § förvaltningslagen ansöka hos AV att ompröva föreläggandet. Ansökan ska göras innan tidsfristen löpt ut.
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RÄTTSFALL 2 AV: Arbetsbelastning på akuten

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde ett föreläggande av AV mot Region Skåne att vidta
åtgärder för att minska vad man ansåg var en ohälsosam arbetsbelastning för arbetstagarna
på akutmottagningen SUS i Lund. Föreläggandet var belagt med ett vite på 4 miljoner
kronor. I sin dom konstaterade domstolen att ett beslut om föreläggande måste uppfylla
grundläggande rättssäkerhetskrav, bland annat genom att preciseras så tydligt att det inte
ﬁnns några som helst tvivel om vilka åtgärder som behöver vidtas för att föreläggandet ska
vara uppfyllt. AV:s sätt att i det aktuella föreläggandet använda uttryck som ”märkbart” och
”åtminstone” ansågs strida mot detta krav. AV tydliggjorde först i förvaltningsrätten vad
man avsåg i beslutets kravpunkter.
Regionen ansågs därmed ha fått alltför stort utrymme att själv bestämma vilka metoder
som skulle användas för att nå upp till kraven, vilket medförde att föreläggandet upphävdes
(Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2331-13, dom den 4 juni 2013).

Kommentar: Domen visar att du som arbetsgivare har rätt att få veta exakt
vilka åtgärder som måste vidtas för att undgå att vitet döms ut. Oklarheter
faller tillbaka på AV. Om din kommun, ditt landsting eller din region mottar
ett oklart och otydligt föreläggande och förbud: överväg att överklaga – och se
till att göra det i tid!

Kom ihåg
Som arbetsgivare är du alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om AV har ställt
krav eller inte. Huvudinriktningen för arbetsmiljöarbetet ska vara att utveckla
kommunens interna arbetsmiljö och verksamhet, inte att göra Arbetsmiljöverket
eller facket tillfreds.
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KAPITEL

7

Den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön
Dagens teknikutveckling har inneburit förbättringar beträffande många traditionella fysiska arbetsmiljöproblem. Denna utveckling har även möjliggjort
för ﬂera arbetstagare att arbeta oberoende av tid och plats vilket bland annat
underlättat ﬂexiblare arbetstider. Samtidigt kan teknikutvecklingen skapa
arbetsmiljöproblem. Om gränsen mellan arbete och fritid blir alltmer ﬂytande kan det medföra stressbelastning. I vissa välfärdsyrken ﬁnns det ingen
exakt gräns för när man gjort ett fullgott arbete. Detta är tendenser som kan
komma att bli ännu mer markanta i framtiden vilket gör att det krävs ett väl
utbyggt systematiskt arbetsmiljöarbete med tydliga riktlinjer för när och hur
medarbetarna ska vara tillgängliga i sitt arbete.
En konsekvens har varit att intresset för den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön ökat. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och
kränkande särbehandling – i dagligt tal benämnd OSA. Genom den verksamhetsutveckling och de stödjande insatser som arbetet med föreskriften om
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innebär kan kvaliteten för både
brukare, patienter, elever och medarbetare förbättras.
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Följande karakteriserar en god organisatorisk och social arbetsmiljö:
Mål

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens
förmåga att motverka ohälsa.

Fördelning

Tydlig fördelning av arbetsuppgifter, resurser och befogenheter som är
känd för medarbetarna.

Kunskap

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Medverkan

Medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och
medverka i förändrings- och utvecklingsarbete som rör verksamheten.

Information

Medarbetarna får information som rör både den egna arbetssituationen
och verksamheten i sin helhet.

Utveckling

Medarbetarna har anpassade arbetsuppgifter som ger utrymme
för egen utveckling.

Gemenskap

Medarbetarna ingår i en arbetsgemenskap som ger trygghet och
social samhörighet.

Tillit

Medarbetarna har tillit till ledningens förmåga att driva verksamheten
effektivt.

Social arbetsmiljö

Den sociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och
personlig utveckling. Den styrs av faktorer som arbetsorganisation,
arbetets innehåll och upplägg, men också känslan av att beﬁnna sig i
ett sammanhang med ett meningsfullt arbete, eget ansvar, inﬂytande
och kontroll över den egna arbetssituationen.

Organisatorisk
arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:
1. ledning och styrning,
2. kommunikation,
3. delaktighet, handlingsutrymme,
4. fördelning av arbetsuppgifter och
5. krav, resurser och ansvar.

Resurser för arbetet

Det i arbetet som bidrar till att:
1. uppnå mål för arbetet, eller
2. hantera krav i arbetet.
Resurser kan vara: arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens
och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats,
möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor
och möjligheter till återhämtning.

Kränkande
särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller ﬂera arbetstagare på ett kränkande
sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Ohälsosam
arbetsbelastning

När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna
obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till
återhämtning är otillräckliga.
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KAPITEL

8

Straffrättsligt ansvar
När polis och åklagare utreder om någon ska ställas till svars för arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmiljölagen, granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder och
det ﬁnns ett tydligt samband mellan försummelsen och en inträffad arbetsplatsolycka, kan denne komma att dömas för arbetsmiljöbrott. Ofta handlar
försummelser om att reglerna i AML, arbetsmiljöförordningen (AMF) eller
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) inte har följts.
Prövningen sker utifrån brottsbalkens bestämmelse om arbetsmiljöbrott
(3 kap 10 § Brottsbalken). Själva prövningen fokuserar särskilt på riskbedömningen, om den har gjorts, om åtgärder har vidtagits för att undanröja brister,
om verksamheten kontrollerats ur arbetsmiljösynpunkt, om medarbetarna
haft kännedom om arbetets risker och brister samt fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Försummelser avseende det sistnämnda kan leda till att den
som brustit i fördelningen av den aktuella arbetsmiljöuppgiften ställs till
straffrättsligt ansvar.
Detta gäller även förtroendevalda i nämnder eller styrelser. Åtal kan
väckas mot ﬂera befattningshavare för samma arbetsplatsolycka, var och
en efter sin egen försummelse och sitt ansvar. Avgörandet sker utifrån vem
som har beslutsmakten i det enskilda fallet och som inte vidtagit de åtgärder
som varit rimliga.
”Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder, kan denne
komma att dömas för arbetsmiljöbrott.”
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tabell 1. Tabellen illustrerar skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. En skillnad är
att arbetsmiljöansvaret gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tar sikte på situationen
innan någon olycka inträffat i arbetet.
Arbetsmiljöansvaret AML

Straffansvaret AML och BrB

Förebyggande syfte

Sanktionerande syfte

Kan ligga på fysiska eller juridiska personer

Kan bara ligga på fysiska personer/Företagsbot

Kan inte ﬂyttas

Kan hamna på olika personer

Arbetsgivaren fördelar uppgifter

Domstolen beslutar om straff

Uppgiftsfördelningen görs i förväg

Straff bestäms i efterhand

Fördelningen förutsätter befogenheter,
resurser, kunskaper och tydlighet

Straff förutsätter uppsåt eller oaktsamhet,
befogenheter, resurser, kunskaper och tydlighet

Är lätt att konstatera

Är ofta komplicerat att reda ut
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Kapitel 8. Straffrättsligt ansvar

Exempel på rättsfall som förtydligar straffansvaret vid arbetsmiljöbrott.
RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Ordförande i KS

I ett uppmärksammat fall dömdes ordföranden i kommunstyrelsen och förvaltningschefen i en
kommun för arbetsmiljöbrott i samband med en olycka under ett rivningsarbete som utfördes
av anställda i kommunen. Domstolen ansåg att arbetsgivaren brustit i tillsyn och kontroll över
arbetsmiljön på arbetsplatsen, bland annat genom att underlåta att upprätta en arbetsmiljöplan och att inte se till att rivningsarbetet hade den ledning och övervakning som krävdes för
en säker arbetsmiljö. Arbetstagarna hade inte heller tillräckliga kunskaper om riskerna med
rivningsarbetet och hur dessa kunde förhindras. Domstolen fann därför att det förelåg ett
orsakssamband mellan bristerna i arbetsmiljön och det dödsfall som olyckan krävde. Domstolen
konstaterade att kommunen har arbetsgivaransvaret och därför alltid måste klargöra vilket
styrorgan (en viss nämnd eller styrelse) som ytterst företräder arbetsgivaren. Detta styrorgan
kan sedan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer som tar på sig arbetsgivarrollen i det
dagliga arbetet. Domstolen konstaterade också att kommunen, i egenskap av fastighetsägare,
var byggherre och därför var skyldig att upprätta arbetsmiljöplan. Enligt kommunens personalpolicy var det förvaltningschefen som ytterst företrädde arbetsgivaren och därför borde ha
sett till att arbetsmiljöplanen upprättades innan rivningsarbetet påbörjades. I kommunen
pågick en omorganisation, vilken domstolen menade hade satt arbetsmiljöansvaret ur spel.
Enligt domstolen påverkade denna omständighet dock inte arbetsgivarens grundläggande
arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 § KL leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter. I reglementet för kommunstyrelsen angavs att denna svarar
för samordningen av kommunens arbetsmiljöarbete. Domstolen ansåg att kommunstyrelsen
hade det yttersta ansvaret för att kommunens verksamhet bedrevs på ett lagenligt sätt och
att tillse att rollfördelningen beträffande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar blev klarlagd. Kommunstyrelsens ordförande borde ha säkerställt en tydlig rollfördelning för detta ansvar, och
därigenom också sett till att arbetsmiljöarbetet inom kommunen bedrevs på ett lagenligt sätt.
Genom sin underlåtenhet att vidta sådana åtgärder ansågs ordföranden därmed ha bidragit till
de brister i arbetsmiljön som orsakade olyckan. Ordföranden och förvaltningschefen dömdes
till 50 dagsböter vardera (Göta Hovrätt, mål nr B 2701-05,den 22 december 2006).
Domen överklagades, men Högsta Domstolen gav inte prövningstillstånd (Mål nr B435-07
den 5 februari 2008).
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RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Olycka vid praktik

En 16-årig elev på Båtbyggarskolan ådrog sig bestående men när han fastnade med båda
händerna i en bredbandsputs i samband med arbetsplatsförlagd utbildning (APU) hos en
snickeriﬁrma i Kalmar. Olyckan ledde till att åklagaren åtalade både ordföranden och förvaltningschefen i kommunens Barn- och Ungdomsnämnd.
Enligt tingsrätten var ansvaret för APU-placeringarna otydligt, liksom valet av praktikplats
och elevens uppgifter med hänsyn till dennes ålder och erfarenhet. Något besök av lärare på
arbetsplatsen, för att se vilka maskiner som fanns och vilka risker som förelåg, hade inte skett.
Inte heller fanns några skriftliga rutiner på praktikföretaget om besök av skolan för att eliminera
eventuella risker. Skolan hade dessutom inte kontrollerat huruvida instruktör/handledare på
arbetsplatsen var utsedd. Enligt tingsrätten hade skolan därmed underlåtit att göra vad som
ålegat den enligt arbetsmiljölagstiftningen vid val av APU.
Arbetsgivarens ansvar vilar i första hand på högsta chefen, men delegering kan ske. I all
form av delegering är det viktigt att klargöra vem som i olika avseenden bär ansvaret för att
arbetsmiljölagstiftningen följs. Otydlig delegering medför att ansvaret ligger kvar på den
närmast högre nivån. Befattningshavare kan ha ett visst ansvar för säkerheten även utan
delegering om det följer med deras uppgifter (faktisk delegation). Lärare har normalt ansvar
för elevernas arbetsmiljö till den del som är hänförlig till lärarens omedelbara tillsyn av eleven.
Detta ansvar fritar inte högre befattningshavare från ansvar.
Saknas en uttrycklig delegation, vilar arbetsmiljöansvaret enligt Regeringsformen (bland
annat 1 kap 7 §) ytterst på en kommuns fullmäktige. Eftersom oklarheter i delegationen
hade konstaterats av bland annat AV, fann tingsrätten att det straffrättsliga ansvaret för
arbetsmiljöbrott låg hos kommunfullmäktige när olyckan inträffade. Åtalet mot ordföranden
och förvaltningschefen ogillades med hänvisning till att det saknades skäl att pröva deras
eventuella underlåtenhet att organisera arbetsmiljöarbetet (Kalmar Tingsrätt, mål nr B 3564-09,
den 20 december 2010).

Kommentar: Om arbetsmiljöuppgifter har fördelats av den kommunala
nämnden via förvaltningschef och enhetschef till enskilda arbetsledare/
medarbetare kan ledamöterna i nämnden liksom förvaltningschefen och
enhetschefen gå fria från straffansvar om de varken vid val av person, genom
bristande tillsyn eller på annat sätt varit försumliga. Om det har gjorts en korrekt fördelning till en medarbetare med tillräcklig kunskap och erfarenhet och
med befogenheter och resurser har denne ett arbetsmiljöansvar och kan också
göras straffrättsligt ansvarig. Om arbetsmiljöbrott föreligger eller ej avgörs
av domstol.
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Kapitel 8. Straffrättsligt ansvar

RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Sjuksköterska smittad

En sjuksköterska på infektionskliniken vid sjukhuset i Kristianstad smittades med tuberkulos
av en inlagd patient. Orsaken till smittan befanns enligt åklagaren vara att hon hade återanvänt
sitt andningsskydd, något som kliniken accepterade under förutsättning att andningsskydden
återanvändes under ett och samma arbetspass för samma patient. Verksamhetschefen var
ansvarig för arbetsmiljön på kliniken. Han hade därmed långtgående skyldigheter att bedöma
och undanröja riskerna för tuberkulossmitta. Även om han tog sitt arbetsmiljöansvar på
allvar, hade han inte gjort en såpass systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som
regelverket krävde.
Tingsrätten menade dock att en sådan analys inte nödvändigtvis skulle ha lett till ett förbud
mot återanvändning av andningsskydd på kliniken. Återanvändningen strider inte vare sig mot
de rutiner som utarbetats av Vårdhygien i Skåne eller mot någon allmänt etablerad praxis eller
erfarenhet i landet. Något olycksfall som skulle ha gett verksamhetschefen anledning att särskilt
uppmärksamma återanvändningen av andningsskydd som en riskfaktor har hittills aldrig
inträffat i Sverige. Med anledning av detta frikände tingsrätten verksamhetschefen (Kristianstad
Tingsrätt, mål nr B 317-10, den 11 augusti 2011).
Hovrätten menade att återanvändningen av andningsskydd kan vara en förklaring till att sjuksköterskan smittades med tuberkulos. Det ﬁnns emellertid andra förklaringar till att hon smittats
med tuberkulos som framstår som lika sannolika som den åklagaren hävdat. Exempelvis att
det kunde ﬁnnas smitta i luftslussen mellan sjukhuskorridoren och patientens rum. Åklagaren
har därför inte bevisat sitt påstående att sjuksköterskan med hög grad av sannolikhet har
”smittats genom att de andningsskydd som är avsedda för engångsbruk har återanvänts,
vilket medfört att de förlorat sin skyddsfunktion”. Hovrätten menade att åtalet redan på den
grunden skulle ogillas. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 4 september 2012, mål
nr B 3404-11)

Kommentar: Hovrätten behövde inte gå in på frågan om vilka skyldigheter
klinikchefen haft att bedöma och undanröja risker för tuberkulossmitta samt
om han fullgjort dessa skyldigheter.
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Företagsbot
Företagsbot är en ekonomisk sanktion som riktar sig mot den formella arbetsgivaren om det i dennes näringsverksamhet har begåtts ett brott eller en förseelse mot bland annat arbetsmiljölagstiftningen. Det måste vara fråga om ett
brott som har begåtts i näringsverksamhet vilket exempelvis inbegriper kommunala affärsdrivande verksamheter. Däremot betraktas inte offentlig verksamhet, där myndighetsutövning är en viktig del, som näringsverksamhet.
Förutsättningen är att näringsidkaren inte har förebyggt brottsligheten
eller att brottet eller förseelsen har begåtts av en person i ledande ställning
eller med ansvar för tillsyn eller kontroll. En företagsbot kan uppgå till maximalt 10 miljoner kronor och som lägst till 5 000 kronor. Åklagaren behöver
inte peka ut vilken eller vilka personer i näringsverksamheten som har varit
försumliga.

Sanktionsavgift
Det har införts en sanktion för vissa av bestämmelserna inom arbetsmiljöoch arbetstidsområdet som gäller sedan den 1 juli 2014 att arbetsgivaren kan
bli skyldig att betala en sanktionsavgift i stället för böter. Avgiftens storlek
beräknas i de ﬂesta fall efter antalet sysselsatta i organisationen. I vissa fall tas
sanktionsavgiften ut med ett fast belopp. De ﬂesta föreskrifter med sanktionsavgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till
maximalt 1 miljon kronor.
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Lathund om förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar
> Arbetsmiljöansvaret är kopplat till uppgiften som arbetsgivare.
> Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har
arbetsmiljöansvar.
> Grundbulten är att de förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ytterst ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen och kommunens
interna arbetsmiljöregler följs.
> Det är också betydelsefullt att det görs en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser ut i förvaltningarna. Det är ute
på arbetsplatserna som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utföras.
> En annan viktig uppgift är att följa upp hur arbetsmiljöarbetet utförs, och
att ingripa om verksamheten inte fungerar som den ska.
> Viktigt att samverkan med medarbetare och skyddsombud stimuleras.
I praktiken är det ofta av avgörande betydelse för att få till stånd bra
arbetsvillkor.
> Sker en arbetsplatsolycka och det ﬁnns ett samband mellan bristen i
arbetsmiljön och olyckan, kan medarbetare/förvaltningschef/ förtroendevald åtalas och dömas om denne/de brustit i att utföra sina uppgifter.
> Den vanligaste sanktionen mot en bristfällig arbetsmiljö är annars att
Arbetsmiljöverket ingriper med vitesföreläggande/förbud eller sanktionsavgift, som riktar sig mot kommunen som sådan.
> Det är viktigt att de förtroendevalda får information om den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Frågor
Har du frågor om förtroendevaldas eller andra befattningshavares arbetsmiljöansvar?
Kontakta gärna Sveriges Kommuner och Landsting.
Telefon 08-452 70 00
Oktober–mars, vardagar 08.00–16.45
April–september, måndag–torsdag 08.00–16.45, fredag 08.00–15.15
E-post info@skl.se
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Så klarar du arbetsmiljöansvaret
FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER,
LANDSTING OCH REGIONER
Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd.
Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar
ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet
måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Syftet med den här skriften är att ge en övergripande bild av de
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.
För att kunna leverera välfärdstjänster av god kvalitet behöver arbetsgivare
i kommuner, landsting och regioner se till att medarbetarna trivs och vill
stanna kvar, och samtidigt få unga att söka sig till välfärdsjobben. Något
av det viktigaste för att klara denna utmaning är att erbjuda en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling, delaktighet och inﬂytande.
Skriften tar upp frågor om hur du som förtroendevald i kommun, landsting,
region eller bolag anslutet till Sobona kan arbeta för en god arbetsmiljö.
Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning.
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ÄRENDE 6

Kommunstyrelsen

Information om försörjningsstöd statistik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Johanna Stunz från socialförvaltningen informerar kommunstyrelsen om
socialtjänstlagen och ger en lägesrapport med statistik och utmaningar inför
framtiden.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För kännedom:
Socialförvaltningen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Försörjningsstöd

Socialtjänstlagen
• Tvådelat uppdrag
- Rätten till bistånd
- Hjälp till egen försörjning
• Eget ansvar
• Individuell behovsprövning/krav utifrån individens egen förmåga
• Låginkomsttagare

Ansökan
inkommer via
nybesökstelefon
, ärendet
fördelas och
handläggaren
kallar till besök

Besök och
utredning
startas
Dokumentation

Under
besöket
Orsak till
ansökan
Kontroller
Planering/Best
ällning till AME

Handläggar
e fattar
beslut i
ärendet
Bevilja eller
Avslag

Avslag –
besvärshänvisning
alt Beviljat och
utbetalning samt
ny tid vid behov

Beslut/månad
• Sista veckan i månaden tar försörjningsstödshandläggarna
emot i genomsnitt 40 besökare/dag
• C:a 475 beslut fattas om beviljat bistånd (ett hushåll kan få
flera beslut samma månad)
• C:a 100-180 avslag

Överklagningar 2018

Varje månad sker ca 100-180 avslag/delavslag (totalt 1579 st.)
• 53 överklagningar har inkommit 2018
• Av dessa har omprövning och ändring av beslut skett i 10
ärenden
• Förvaltningsrätten har vidhållit socialnämndens beslut i 28
ärenden
• Dom där FR ändrat socialnämndens beslut är 2
• Dom överklagan avvisad 5
• Kammarrätten har vidhållit socialnämndens beslut i 1
ärende
• Väntar dom i resterande mål

Försörjningshinder februari 2019 458 beslut
1
18

15 14

87
222

13

57
32

Arbetslösa

Etablering

Sjukskrivna

Sjuk-akt.ers

Arb.hinder sociala skäl

Ensamkommande

Föräldralediga

Arbetar deltid/heltid

Utan fs hinder

Aktuella personer (sökande och medsökande) 190306 födelseland
8%

9%
38%

6%

5%

15%

19%

Sverige

Syrien

Somalia

Afghanistan

Eritrea

Irak

Övriga länder

Arbetslösa 48%
• Inskrivna på Arbetsförmedlingen, stämplar A-kassa
• Inskriven i någon av Arbetsförmedlingens garantier (arbetsmarknadsutbildning,
jobbsökarverksamhet, praktik etc.)
• AME
• Studerande på SFI
• Vuxenstuderande
• All In

Arbetshinder/sociala skäl 19%
• Deltagare i Samverkansteamet
• Remitterade till mottagningsteamet
• Af/AME, arbetsträning
• Missbruk
• Sjukskrivna med indragen sjukpenning

• Psykisk ohälsa, pågående utredning på psykiatrin
• Språkhinder efter avslutad SFI-undervisning
• Permanenta försörjningshinder

• Utrikesfödd person som vid ankomst till Sverige är sjuk och förhindrad att delta i
etablering

Sjuk/aktivitetsersättning 3 %
• Uppbär redan inkomst men blir inte självförsörjande
• Finns beslut om att man är beviljad och väntar utbetalning

Föräldralediga 3 %
• Uppbär föräldrapenning men i behov av komplettering
• Kommer att få utbetalt föräldrapenning

Sjukskrivna 13 %
• Sjukskriven med läkarintyg – otillräcklig sjukpenning

• Sjukskriven med läkarintyg – ingen sjukpenning
• Sjukskriven med läkarintyg – väntar sjukpenning

Föräldralediga 3 %
• Uppbär föräldrapenning men i behov av komplettering
• Kommer att få utbetalt föräldrapenning

Etablering 7%
• I väntan på utbetalning av Etableringsersättning (Glappet)
• Otillräcklig etableringsersättning
• I väntan på andra inkomster (barnbidrag, underhållsstöd, barnpension,
bostadsbidrag, bostadsersättning, vårdbidrag etc.)

Ensamkommande ungdomar 4 %
• Ensamkommande barn som saknar särskild förordnad vårdnadshavare
• Utrikesfödda ungdomar 18-20 år som saknar föräldrar i landet och
inte är placerade som är gymnasiestuderande

Utan försörjningshinder >1%
• Normalt klarar sin försörjning - tillfälligt behov
(tandvård, matpengar, el-/hyresskuld)
• Utsatt för hot, rån, våld

Utmaningar inför framtiden
• Språkhinder – en ökad grupp där tolkbehovet fortfarande är stort
• Sjukskrivna – verksamheter för arbetsträning behöver öka
(lågtröskelverksamhet)
• Digitalisering
• Möjlighet till kommunala anställningar
• Behov av arbetsförmågebedömning

• Psykisk ohälsa – samverkan och rehabilitering
• Bostäder
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ÄRENDE 7

Kommunstyrelsen

Remissvar till Boverket 6352/2018 om uppgifter i detaljplaner
och planbeskrivningar tillgängliggörs och behandlas digitalt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Lindesbergs kommun ställer sig bakom Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagens svar, Kommunens enda erinran är att geodata med
digitala detaljplaner bör vara i formen ”öppen data” och kunna
laddas ner och användas utan kostnad.

Ärendebeskrivning
Remissen från Boverket behandlar ett förslag som behandlar frågan om vilka
typer av filformat som ska användas samt vilka som ska bära ansvaret för att
lagra och skicka information.
Ärendets beredning
Planarkitekt Frida Nilsson vid stadsarkitektkontoret har genom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen svarat Boverket, Kommunens enda
erinran är att geodata med digitala detaljplaner bör vara i formen ”öppen
data” och kunna laddas ner och användas utan kostnad.

Ellinor Halldan
Handläggare
För åtgärd:
Boverket
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bilagor:
Remiss samt Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna
i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas
digitalt.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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Remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna
i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och
behandlas digitalt
Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar
kan tillgängligöras och behandlas digitalt med övergripande konsekvensbeskrivning.
Synpunkter på remissen lämnas senast den 5 juli 2019. Lämna synpunkterna
samma svarsfil som bifogades till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

i

I första hand ska remissynpunkterna
lämnas via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534, 371
23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats

Yvonne Sven_~or1./
rättschef

www.boverket.se

.. ./

Bilagor
-

Promemoria om förutsättningarna
för hur uppgifterna i detaljplaner
planbeskrivningar
kan tillgängligöras och behandlas digitalt

-

Sändlista

och

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Promemoria
Datum

2019-05-02

Diarienummer

3.2.1

6352/2018

Enligt sändlista

Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och
behandlas digitalt
Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har hittills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera genom föreskrifter. Nedan beskrivs anledningen till detta och vad som behöver
finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter för digital detaljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt föreskrifterna är tänkta att
utformas.
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har regeringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan tillgängligöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a § PBF.
Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i detaljplaner
och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets specifikationer
för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella
plattformen för geodata. Boverket avser att hänvisa till dessa specifikationer i
föreskrifterna för digital detaljplaneinformation. Detta förutsätter författningstekniskt och juridiskt att Lantmäteriet har bemyndigande att föreskriva om specifikationerna senast när Boverkets föreskrifter beslutas.
Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar Boverket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i
detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Boverket bedömer att detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer
att samordnas med Lantmäteriets arbete med att ta fram informationsspecifikationer för digitala detaljplaner och deras föreskrifter för grundkarta.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell geodataplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin slutrapport1
till regeringen den 26 april 2019. Där menar Lantmäteriet att det behövs ett
tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital detaljplaneinformation. Lantmäteriets förslag innebär att lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation ska vara den juridiska förutsättningen för att tillgängliggöra
digital information i detaljplaner och planbeskrivningar. De nödvändiga informationsspecifikationerna planeras att utarbetas under hösten 2019.
Kravet enligt PBF på att digital detaljplaneinformation ska kunna vara överförbar är nära sammankopplat med kravet på ett nationellt tillgängliggörande av
informationen som hanteras i Lantmäteriets rapport. Därför anser Boverket att
det i samband med en reglering om nationell geodataplattform bör införas ett
bemyndigande för Lantmäteriet att föreskriva om specifikationer för detaljplaneinformation. Detta för att undvika att det ställs vissa krav för digital detaljplaneinformation enligt 2 kap. 5 a § PBF och andra krav för tillgängliggörande
i en nationell geodataplattform.
Möjlig författningsteknisk lösning
Nedan beskrivs hur en författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om
geografisk miljöinformation skulle kunna reglera förutsättningarna för att
kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning.

1



Med digital detaljplaneinformation menas i denna författning uppgifter i detaljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form.



Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som föreskrivs i Boverkets föreskrifter 2019:xxxx (Boverkets detaljplaneförskrift)
ingå.



Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska informationen kunna
återges i den form som föreskrivs i x kap. x § i Boverkets föreskrifter
2019:xx (Boverkets detaljplaneföreskrift).



Digital detaljplaneinformation ska vara lämplig för arkivering.



Informationen som avses ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna
och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda. Informationen i lägesbestämningar ska utgå från ytor.



Digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt
vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen - Slutrapport i uppdraget att
verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess
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Övergripande konsekvensbeskrivning
Det är inte möjligt mer än att på ett mycket generellt plan bedöma konsekvenserna av ovanstående författningsförslag. Detta beroende på att konsekvenserna
i stor utsträckning är beroende av senare beslut angående exempelvis kodning
och överföringsformat och framförallt nationellt tillgängliggörande. I denna
föreskrift regleras att detaljplaneinformationen ska vara i format som möjliggör
digital överföring. Vidare regleras att informationen vid överföring ska vara
digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och
lägesbestämda. För att kunna göra en närmare bedömning om konsekvenserna
behövs kännedom om hur informationen ska struktureras och i vilket format
den digitala detaljplanerinformationen ska vara.
Formaten för digital överföring av detaljplaneinformationen kan inte bestämmas idag eftersom det varierar beroende på vilka informationsmängder som ska
överföras. Detta ger att endast ett tekniskt överföringsgränssnitt inte kan förordas. Detta innebär att ett större arbete behöver genomföras i samverkan med
intressenter för att hitta de informationsmängder och överföringsgränssnitt som
ska användas i samband med Lantmäteriets arbete med att ta fram specifikationer till Geodataplattformen.
Nya krav med anledning av nationellt tillgängliggörande

Det kommer att ställas nya krav på informationshanteringen med anledning av
den nya plattform för geodata som regeringen har uppdragit till Lantmäteriet
att utreda. Det överföringsformat som följer av den gällande SIS standarden för
detaljplaner2 och Boverkets planbestämmelsekatalog kommer sannolikt att behöva justeras. Delar av planinformationen kan behöva utbytas separat och då
troligen med andra tekniker som är mer lämpliga än XML-formatet som används i detaljplanestandarden. Lantmäteriet kan idag inte ge närmare besked
om hur modellen kommer att se ut. Detta kommer att utredas närmare i det
specifikationsarbete som påbörjas under våren 2019. Utvecklingen av den nya
modellen kommer Lantmäteriet göra bl.a. tillsammans med Boverket, kommuner och systemleverantörer.
Kostnader

De samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att närmare bestämma. Kostnaderna är även beroende av vilken lösning som väljs. Kostnader för omställningen kommer dock, oavsett val, troligen till stor del hamna på kommunsektorn. De kostnader som oftast talas om är kostnaderna för själva teknikomställningen och hur dessa kommer att se ut för en enskild kommun. Boverket konstaterade i en rapport 20173 att svaret är – det beror på. Kommunernas förutsättningar ser helt olika ut. Bland annat beroende på vilken IT-lösning den enskilda kommunen har valt. Det finns kommuner som redan har gjort en omställning och som troligtvis mycket marginellt kommer att påverkas kostnads2

SS 637040:2016
Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, rapport
2017:21.
3
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mässigt av ett genomförande av en reglering. En förändring av informationsinnehållet kan innebära att de kommuner som idag har gjort omställningen kan
behöva komplettera delar av arbetet. Dock kommer den stora delen av digitaliseringen med största säkerhet inte behöva göras om. För de flesta kommunerna
kommer omställningen att medföra nya kostnader. För många mindre kommuner kan det vara mer eller mindre omöjligt att inom rimlig tid själv klara av en
omställning.
När det gäller programmoduler för att producera detaljplaner konstaterade Boverket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 100 000
kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt underhåll. Till detta
kommer också kostnader för installationer, utbildning, eventuell datakonvertering. Omfattningen beror på förkunskaper och datamängder. Vidare konstaterade Boverket att kommunerna kommer att behöva göra vissa omställningar av
sitt sätt att producera detaljplaner. Detta kommer att kräva kompetensutveckling och det kommer att uppstå ett behov av att staten aktivt genomför sådana
insatser. Kommunerna kommer också att ha behov av vägledning från staten.
I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag har de allra flesta av
de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och arbetssätt som är
anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta upplägg under en lång tid
och i många fall bedömer man att det inte har varit någon speciellt stor kostnadsmässig utmaning att övergå till att ta fram nya detaljplaner digitalt. Det ses
i regel som en naturlig verksamhetsutveckling som utförs integrerat i det löpande linjearbetet och konkreta kostnader är främst knutna till programlicenser,
viss kompetenshöjning samt support för upprättande av databaser. Efter den
inledande investeringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är
några nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet.
Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en naturlig del
av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader det medför.
Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen för den ordinarie
verksamheten och därför har i regel ingen specifik konsekvensanalys eller uppföljning gjorts kring just den frågan. På flera håll registreras tidsåtgång för arbetet med att ta fram detaljplaner, inte minst i de fall man anlitar konsulter,
men i denna uppföljning separeras inte arbetet kopplat till just digitalisering.
Den tidsuppföljning som görs på olika håll förefaller heller inte vara möjlig att
jämföra med tidsåtgången för att ta fram detaljplaner innan man arbetade digitalt på samma sätt.
Nyttor

De isolerade nyttorna av ovanstående författningsförslag är även de i princip
omöjliga att beskriva. Nyttorna måste dessutom sättas i ett större sammanhang.
Som beskrevs inledningsvis handlar det inte bara om kravet att detaljplaner ska
finnas i digital form utan även om kravet på att digitala detaljplaner ska finnas
tillgängliga för nationell åtkomst. De största nyttorna uppstår givetvis då informationen i detaljplaner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstå-
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ende författning. En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är
till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter
och andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna mellan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv tillämpning
av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare bostadsbyggande
och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstående författningsförslag
är således en liten pusselbit för att uppnå detta.
Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska värde
som användningen av nationella standardiserade och harmoniserade grundläggande data som är tillgängliga från den nationella plattformen tillsammans med
kommunernas egna geodata och privata företags data ger för aktörerna i den
smarta samhällsbyggnadsprocessen.4
De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsprocessen
beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den beräknade
siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de potentiella ekonomiska
fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men att de största fördelarna finns i projekterings- och byggfasen.
Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande detaljplaner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering som utreds nu handlar
endast om de cirka 1 500 tillkommande detaljplanerna per år efter år 2022.
Även om de största nyttorna kanske finns utanför den offentliga sektorn uppkommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas del bedöms nyttorna vara att förutsättningarna för att driva en effektivare digital
planprocess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket
dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet att
bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till nytta vid
exempelvis ansökan om bygglov.

4

Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Slutrapport
i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-2018/2019.

Datum

2019-04-10
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6352/2018

Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om detaljplan med planbeskrivning
Adtollo AB
Ale kommun
Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arkitektprogrammet Umeå universitet
Arkitektur och teknik Chalmers
Tekniska Högskola
Arkitektutbildning KTH

Avdelningen för Fastighetsvetenskap på KTH
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bentley
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun

Arkitektutbildning Lunds universitet

Borlänge kommun

Arvidsjaurs kommun

Borås stad

Arvika kommun

Bostadsrätterna

Askersunds kommun

Botkyrka kommun

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Boxholms kommun

Finspångs kommun

Bromölla kommun

Flens kommun

Bräcke kommun

Forshaga kommun

Burlövs kommun

Fortifikationsverket

Byggherrarna

Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola

Båstads kommun
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Lunds universitet
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Digpro Solutions AB
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Fastighetsägarna Sverige AB
Filipstads kommun

Färgelanda kommun
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSBI
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Försvarsmakten
Gagnefs kommun
Geoforum
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
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Hallstahammars kommun

Hörby kommun

Halmstads kommun

Höörs kommun

Hammarö kommun

Jokkmokks kommun

Handikappförbunden

Järfälla kommun

Haninge kommun

Jönköpings kommun

Haparanda stad

Kalix kommun

Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kalmar kommun

Heby kommun

Karlsborgs kommun

Hedemora kommun

Karlshamns kommun

Helsingborgs stad

Karlskoga kommun

Herrljunga kommun

Karlskrona kommun

Hjo kommun

Karlstads kommun

Hofors kommun

Katrineholms kommun

HSB Riksförbundet

Kils kommun

Huddinge kommun

Kinda kommun

Hudiksvalls kommun

Kiruna kommun

Hultsfreds kommun

Klippans kommun

Hylte kommun

Knivsta kommun

Hyresgästföreningen Riksförbundet

Kramfors kommun

Håbo kommun

Kristianstads kommun

Hällefors kommun

Kristinehamns kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Härnösands kommun

Kumla kommun

Härryda kommun

Kungsbacka kommun

Hässleholms kommun

Kungsörs kommun

Höganäs kommun

Kungälvs kommun

Högsby kommun

Kävlinge kommun

4(8)
Köpings kommun

Lycksele kommun

Laholms kommun

Lysekils kommun

Landskapsarkitektprogrammet Alnarp

Länsstyrelsen Blekinge län

Landskrona stad
Lantmätarprogrammet, Högskolan
Väst
Lantmäteriet, division fastighetsbildning
Lantmäteriet, division geodata
Lantmäteriprogrammet, Högkolan i
Gävle
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun

Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Malmö stad
Malung-Sälens kommun
Malå kommun
Mariestads kommun
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Mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt

Norrköpings kommun
Norrtälje kommun

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

Norsjö kommun

Mark- och miljööverdomstolen

Nybro kommun

Markaryds kommun

Nykvarns kommun

Marks kommun

Nyköpings kommun

Melleruds kommun

Nynäshamns kommun

Mjölby kommun

Näringslivets regelnämnd

Mora kommun

Nässjö kommun

Motala kommun

Ockelbo kommun

Mullsjö kommun

Olofströms kommun

Munkedals kommun

Orsa kommun

Munkfors kommun

Orust kommun

Myndigheten för delaktighet, MFD

Osby kommun

Myndigheten för digital förvaltning

Oskarshamns kommun

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB

Ovanåkers kommun

Mölndals stad
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
Nora kommun
Norbergs kommun
Norconsult Astando
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun

Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Regelrådet
Region Gotland
Riksantikvarieämbetet
Riksbyggen
Rikstrafiken
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Robertsfors kommun

Sorsele kommun

Ronneby kommun

Sotenäs kommun

Rättviks kommun

Stadsbyggnad, stadsutveckling och
planering, Malmö universitet

SABO
Sala kommun
Salems kommun
Samhällsbyggnad, Luleå tekniska
universitet
Samhällsplanerarprogrammet
Umeå universitet

Staffanstorps kommun
Statens Fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Stenungsunds kommun
Stockholms stad
Storfors kommun

Samhällsplanerarprogrammet,
Stockholms universitet

Storumans kommun

Sandvikens kommun

Strängnäs kommun

S-GROUPS Solutions AB

Strömstads kommun

Sigtuna kommun

Strömsunds kommun

Simrishamns kommun

Studentbostadsföretagen

SIS, Swedish Standards Institute,
TK 501, TK 323

Sundbybergs stad

Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sokigo AB

Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
Svensk Handel
Sveriges Arkitekter

Sollefteå kommun

Sveriges geologiska undersökningar

Sollentuna kommun

Sveriges ingenjörer

Solna stad

Sveriges kommuner och landsting

7(8)
Sveriges planerares riksförbund

Trimble Solutions Sweden AB

Sveriges Väg- och vattenbyggares
förening, SVR

Trollhättans stad

Symetri AB
Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tjörns kommun
T-Kartor Group AB
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Trafikverket
Tranemo kommun
Transportstyrelsen
Tranås kommun
Trelleborgs kommun

Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun
Villaägarnas Riksförbund
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
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Vingåkers kommun

Örnsköldsviks kommun

Vårgårda kommun

Östersunds kommun

Vänersborgs kommun

Österåkers kommun

Vännäs kommun

Östhammars kommun

Värmdö kommun

Östra Göinge kommun

Värnamo kommun

Överkalix kommun

Västerviks kommun

Övertorneå kommun

Västerås stad
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åsele kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örkelljunga kommun

REMISSVAR
2019-05-28
Stadsarkitektkontoret
Frida Nilsson
Planarkitekt
info@sbbergslagen.se

Diarienr: S-2019-228

KS 2019/160-2

Remiss 6352/2018 från Boverket till Lindesberg kommun
Remissen behandlar ett förslag som behandlar frågan om vilka typer av filformat
som ska användas samt vilka som ska bära ansvaret för att lagra och skicka
information.
Svar remiss Promemoria om förutsättningar för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas
digitalt dnr: 6352/2018
Kommunens enda erinran är att geodata med digitala detaljplaner bör vara i formen
”öppen data” och kunna laddas ner och användas utan kostnad.

För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Frida Nilsson
Planarkitekt

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015
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ÄRENDE 8

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-17
Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se

1 (1)
KS 2018/332

ÄRENDE 9

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om upprensning av sly längs
strandpromenaden i Lindesberg
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 14 september
2018 en upprensning av vassruggen längs strandpromenaden.
Samhällsförbundet Bergslagen inkommer med yttrande där det framgår att
vassröjning inte ingår i den normala driften av strandpromenaden.
Samhällsbyggnadsförbundets bedömning är att vattenväxternas utbredning
inte motiverar någon extra insats i dagsläget.
En dagvattendamm utreds för närvarande i kanalen mellan Loppholmen och
strandpromenaden. Om en damm ska byggas, rensas kanalen lämpligen då.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För kännedom:
Förslagsställaren

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-15
Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se
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KS 2018/393

ÄRENDE 10

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om cykelbana från Ekenäsvägen till
Kofallsvägen i Frövi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt infrastrukturansvarig att verka för att
Trafikverket prioriterar medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2018
att en cykelbana byggs mellan Ekenäsvägen till Kofallsvägen i Frövi för att öka
säkerheten för cyklisterna.
I ett yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 19 mars 2019
så framkommer det att kommunen inte bestämmer över Centralvägen som
förbinder Ekenäsvägen och Kofallsvägen då den inte är en kommunal väg utan
en statlig.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är positiv till föreslagen utbyggnad
av ny cykelbana ur trafiksäkerhet- och tillgänglighetssynpunkt för att skapa
förutsättningar till ett säkert och hållbart resande.
Trafikingenjör Håkan Blaxmo inkom med tjänsteskrivelse 1 april 2019 där
han föreslår att infrastrukturansvarig får i uppdrag att verka för att
Trafikverket prioriterar medborgarförslaget.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För åtgärd:
Infrastukturansvarig
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Samhällsbyggnadsförbundet § 65 remissvar medborgarförslag cykelbana
Ekenäsvägen-Kofallsvägen i Frövi SBB2019-234.
Remissvar samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag cykelbana
Ekenäsvägen-Kofallsvägen Frövi.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

KS 2018/393-6
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Begäran om yttrande
2019-03-19

Lindesbergs kommun

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Stadsarkitektkontoret
Frida Nilsson
Tfn. 0581-81067
info@sbbergslagen.se

Dnr S-2019-65:2
KS 2018/393-5

711 80 Lindesberg

Lindesberg , Remisssvar
Medborgarförslag om cykelbana från Ekenäsvägen till Kofallsvägen i
Frövi
Stadsarkitektkontoret ser positivt på förslaget, emellertid har
kommunen inte rådighet över Centralvägen som förbinder
Ekenäsvägen och Kofallsvägen då den inte är en kommunal väg utan en
statlig. Ur ett plantekniskt perspektiv finns dock inga hinder eftersom
sträckan är planlagd som gata vilket är förenligt med cykelbana.
Centralvägen omnämns i den nyligen framtagna gång- och cykelplanen
för Frövi och är utpekad som en väg i behov åtgärder för gång- och
cykeltrafikanternas säkerhet. Större delen av den sträcka som
omnämns i detta medborgarförslag är samstämmigt med en av
delsträckorna i gång- och cykelplanen.
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Frida Nilsson
Fysisk planerare

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se
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